
REGULAMIN GMINNEGO KONKURSU 

PLASTYCZNO – LITERACKIEGO 
„Ja też chcę mieć wpływ!”- Ciekawe miejsce (obiekt), które powinno powstać 

w naszej okolicy  

W ramach realizacji projektu Partycypacja w planowaniu przestrzennym 

zadanie Planning for Real 

 

I. ORGANIZATOR: 

 

1. Urząd Gminy Jabłoń, ul. Augusta Zamoyskiego 27, 21-205 Jabłoń 

 

II. CEL KONKURSU:  

 

 Pobudzenie młodzieży szkół podstawowych i gimnazjalnych do zasięgnięcia 

i wyrażania opinii w kwestiach lokalnych. 

 Zaangażowanie młodzieży w procesy kreowania polityki przestrzennej 

i społecznej-  moja okolica oczami przyszłości 

 Uświadomienie roli społeczności lokalnej w aktywnym kształtowaniu polityki 

przestrzennej. 

 

III. TERMINY KONKURSU: 

 

1. Konkurs rozpoczyna się 31 marca 2017 r. i trwa do 31 maja 2017 r. (decyduje 

data dostarczenia pracy, stempla pocztowego). 

2. Rozstrzygnięcie konkursów nastąpi do 30 września 2017 r. 

 

IV. TEMATY I ZADANIA KONKURSU: 

 

1. Zadaniem Uczestnika konkursu jest wykonanie pracy plastycznej lub literackiej 

obrazującej jego wyobrażenie w jaki sposób można najlepiej zagospodarować 

przestrzeń w najbliższej okolicy- „Ja też chcę mieć wpływ”- Ciekawe miejsce 

(obiekt), które powinno powstać w naszej okolicy,  

 

V. WARUNKI UCZESTNICTWA: 

 

1. Konkurs organizowany jest w dwóch niezależnych kategoriach rodzajowych: 

plastycznej i literackiej 

2. Konkurs organizowany jest w dwóch kategoriach wiekowych: 

 szkoły podstawowe klasy IV-VI 

 gimnazja klasy I-III 

3. Uczestnikiem konkursu w kategorii plastycznej mogą być utworzone zespoły klasowe 

ze szkół gminy Jabłoń, powiat parczewski 



4. Uczestnikiem konkursu w kategorii literackiej, indywidualnej może być uczeń lub 

uczennica dowolnej szkoły podstawowej lub gimnazjalnej z gminy Jabłoń, powiat 

parczewski. 

5. Warunkiem uczestnictwa w konkursie, zarówno w kategorii plastycznej jak i 

literackiej, jest dostarczenie w terminie do 31 maja 2017 r. (włącznie) pracy 

konkursowej na adres: Sekretariat Urząd Gminy Jabłoń, ul. Augusta 

Zamoyskiego 27, 21-205 Jabłoń w godzinach pracy Urzędu 7.30-15.30 

6. Uczestnik konkursu zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem konkursu. 

Dostarczenie pracy konkursowej oznacza akceptację wszystkich punktów 

Regulaminu konkursu. 

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne zniszczenia pracy lub jej 

fragmentów powstałe podczas transportu. 

8.  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych lub 

danych osób trzecich przez Uczestników. Podanie nieprawdziwych danych skutkuje 

odebraniem uczestnikowi prawa do nagrody. 

 

VI. ZAŁOŻENIA KONKURSU:  

A. Konkurs plastyczny 

1. Konkurs plastyczny przewiduje wykonanie pracy przestrzennej - makiety o tematyce 

podanej w tytule „Ja też chcę mieć wpływ!”- Ciekawe miejsce (obiekt), które 

powinno powstać w naszej okolicy . 

2. Grupy wiekowe: 

 Zespół klasowy- szkoły podstawowe klasy IV-VI 

 Zespół klasowy- gimnazja klasy I-III 

3. Jeden zespół klasowy może zgłosić do konkursu tylko jedną pracę. 

4. W konkursie może wsiąść udział zespół klasowy stworzony ze wszystkich uczniów 

jednej klasy lub grupy uczniów. 

5. Każdy zespół klasowy powinien mieć nauczyciela opiekuna. 

6. Makietę należy umieścić na trwałej podstawie o wielkości max 100 cm x 100 cm max. 

7. Wybór techniki wykonania oraz materiałów jest dowolny, przy czym zalecane jest 

użycie materiałów trwałych, gwarantujących bezpieczną ekspozycję. 

8. Wykonana praca powinna posiadać tytuł. 

9. Każdy uczestnik konkursu plastycznego musi wypełnić indywidualny formularz 

zgłoszeniowy ze zgodą rodziców (zał. 1) i przekazać go opiekunowi. 

10.  Opiekun grupy klasowej musi wypełnić formularz zgłoszeniowy przystąpienia do 

konkursu plastycznego (zał. 2), wraz ze wszystkimi formularzami indywidualnymi 

uczniów. Formularze wraz z pracą  przekazuje organizatorowi. 

11. Dodatkowo każda praca musi być podpisana: 

 Nazwa szkoły 

 Kategoria wiekowa 

 Klasa ….. liczba uczniów…. 

 Imię i nazwisko opiekuna 

 Imiona i nazwiska uczniów 



12. Zespół klasowy, który wygra główną nagrodę ma możliwość wspólnie z opiekunem 

ustalić jej przeznaczenie np. wycieczka, wyjazd, dofinansowanie do wspólnego 

wyjazdu itp. 

B. Konkurs literacki 

1. Praca literacka nadesłana na konkurs może liczyć najwyżej 2 (dwie) strony A4 

znormalizowanego druku (3600 znaków). Praca może zostać napisana za pomocą 

programu komputerowego lub odręcznie. Praca napisana odręcznie musi być czytelna. 

Praca napisana nieczytelnie będzie odrzucona.  

2. Grupy wiekowe: 

 I grupa – uczniowie klas 4-6 szkoły podstawowej 

 II grupa -  uczniowie gimnazjum 

3. Do konkursu literackiego mogą być zgłaszane tylko prace napisane samodzielnie. 

4. Praca powinna posiadać tytuł. 

5. Do każdej pracy konkursowej literackiej Uczestnik jest zobowiązany dołączyć o sobie 

następujące informacje: 

a) imię i nazwisko, 

b) nazwa i adres szkoły (do której aktualnie uczęszcza), 

c) klasa (do której aktualnie uczęszcza), 

d) adres prywatny, 

e) zgodę rodzica/prawnego opiekuna na udział w konkursie  i akceptację 

warunków regulaminu (zał. 3). 

f) imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego (jeżeli taka opieka była). 

6. Zgłoszenie pracy do konkursu jest równoznaczne z oświadczeniem Uczestnika, 

że praca nie została wykonana przez inne osoby. 

7. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z udzieleniem przez Uczestnika 

zgody na prezentowanie pracy na stronach internetowych należących do Organizatora 

oraz w publikacjach przez niego wydawanych, wystawach itp.. 

8. Konkurs jest moderowany przez Organizatora. Moderacja w konkursie polega na 

prawie Organizatora do niedopuszczenia do konkursu (bez konieczności 

poinformowania o tym Uczestnika) pracy, która: 

a) narusza prawo obowiązujące w Polsce, 

b) narusza prawa i uczucia osób trzecich, 

c) zawiera treści powszechnie uznane za społecznie niewłaściwe i naganne 

moralnie (np. obraźliwe, wulgarne, obsceniczne, nawołujące do nienawiści), 

d) nie spełnia podstawowych wymagań technicznych, w tym określonych 

w regulaminie, 

e) narusza inne postanowienia zawarte w Regulaminie konkursu. 

9. Uczestnikowi przysługuje prawo wycofania nadesłanej na konkurs pracy w terminie 

do 31 maja 2017 roku włącznie. 

 

 

 



VII. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU I NAGRODY: 

 

1. Ocena nadesłanych prac dokonywana będzie przez Jury powołane przez Organizatora. 

2. Jury kierować się będzie następującymi kryteriami przy wyłanianiu laureatów: 

a) wartość artystyczna pracy, kompozycja, kreatywność, siła przekazu, estetyka 

b) spójność przekazu wyrażanego interpretacją tematu konkursu, 

c) w przypadku prac literackich - poprawna pisownia, 

d) w przypadku prac plastycznych - zgodność z wymogami technicznymi 

(określonymi w pkt. VI.A.6). 

3. Jury, biorąc pod uwagę kryteria określone w pkt. 2, przyzna w konkursie: 

 W każdej kategorii wiekowej nagrodę główną w wysokości 2.000,00 zł oraz 

dwie nagrody wyróżnienia po 500 zł za prace plastyczną  

 Jedną nagrodę główną w wysokości 2.000,00 zł oraz dwie nagrody 

wyróżnienia po 500 zł za  pracę literacką 

4. Zwycięzcy konkursów nie mogą przenieść prawa do otrzymania nagrody na osoby 

trzecie.  

5. Podanie nieprawdziwych lub niekompletnych danych (imienia, nazwiska i adresu 

zamieszkania) może być podstawą niezakwalifikowania do udziału w konkursie. 

 

VIII. OGŁOSZENIE WYNIKÓW I WYDANIE NAGRÓD: 

 

1. Lista laureatów konkursów zostanie opublikowana na stronie internetowej 

organizatora. 

2. Niezależnie od powyższego, laureaci nagród głównych konkursów zostaną 

powiadomieni o wygranej. 

3. Organizator nie odsyła prac przesłanych na konkurs. 

4. Odbędzie się uroczyste wręczenie nagród. O miejscu i dacie tej imprezy laureaci 

zostaną powiadomieni telefonicznie i listownie. 

5. Nagrody należy odebrać osobiście. 

6. Dostarczający pracę na konkurs, uczestnicy wyrażają zgodę na przeprowadzenie 

konkursu zgodnie z niniejszym Regulaminem. Ponadto uczestnicy konkursu wyrażają 

zgodę na opublikowanie swojego imienia, nazwiska i miejscowości zamieszkania, 

informacji o otrzymanej nagrodzie na stronach internetowych Organizatora i w 

publikacjach wydawniczych Organizatora oraz w innych środkach masowego 

przekazu, na potrzeby związane z podaniem wyników konkursów. 

7. Dostarczający pracę na konkurs, uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich 

danych do celów konkursu oraz dla usprawiedliwionych celów administratora danych, 

mając jednocześnie prawo wglądu do nich i do ich poprawiania. 

 

IX. PRAWA AUTORSKIE: 

 

1. Uczestnik konkursu poprzez dokonanie zgłoszenia oświadcza, że przysługują mu 

wyłączne i nieograniczone prawa autorskie oraz prawa pokrewne do przesłanej pracy. 



2. Uczestnik konkursu upoważnia nieodpłatnie Organizatora do korzystania z pracy (w 

sposób nieograniczony czasowo i terytorialnie) w dowolnym celu. 

3. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na publikowanie i rozpowszechnianie 

następujących danych: imię, nazwisko i/lub pseudonim. 

4. Uczestnik konkursu zgadza się na publikację swojego wizerunku wykonanego 

podczas uroczystości wręczania nagród. 

5. Ponadto Uczestnik konkursu zrzeka się jakiegokolwiek wynagrodzenia za korzystanie 

z prac zgodnie z niniejszym Regulaminem, w tym w szczególności wynagrodzenia za 

rozpowszechnianie prac na stronie internetowej oraz inne przypadki publicznego 

udostępniania prac. 

 

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 

 

1. Regulamin znajduje się do wglądu w biurze Organizatora, to jest w Urzędzie Gminy 

Adamów. 

2. Wszelkie pytania można kierować telefonicznie 83 356 00 06 w.34 

3. Złamanie ustaleń regulaminu konkursu przez Uczestnika konkursu jest równoznaczne 

z jego wykluczeniem z uczestnictwa w konkursie. 

4. Nadesłane na konkurs dane osobowe uczestników konkursu mogą być przetwarzane 

przez Organizatora wyłącznie w celach związanych z konkursem oraz w celach 

informacyjno-marketingowych Organizatora. Uczestnikom konkursu przysługuje 

prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik 1 

Formularz zgłoszeniowy 

 

Konkurs plastyczny na makietę  „Ja też chcę mieć wpływ!”- Ciekawe miejsce (obiekt), 

które powinno powstać w naszej okolicy 
 

 

Ja, my niżej podpisany/a/ni (imię i nazwisko opiekuna/opiekunów)  

…………………………………………………………. 

………………………………………………………….,   

 

będący rodzicem/ami  (opiekunem ) dziecka/podopiecznego* 

imię i nazwisko uczestnika konkursu………………………………………………, 

 

niniejszym wyrażam/y zgodę na jego/jej udział w konkursie plastycznym 

„Ja też chcę mieć wpływ!”- Ciekawe miejsce (obiekt), które powinno powstać w naszej 

okolicy. 

 

Oświadczam/y, że zapoznałem/am/liśmy się z regulaminem konkursu 

i akceptuję/akceptujemy jego treść,  a w szczególności:  

 wyrażam/y zgodę na upublicznienie w jakikolwiek sposób, w związku 

z uczestnictwem w konkursie,  

 przyjmuję/my  do wiadomości oraz zgadzam/y się, że prawo własności oraz prawa  

autorskie związane ze zgłoszoną pracą przechodzą bezpłatnie na własność 

organizatora konkursu;  

 przyjmuję/emy do wiadomości oraz wyrażam/y zgodę na przetwarzanie przez 

organizatora bądź podmiot przez niego wskazany danych osobowych podanych 

w niniejszym formularzu zgłoszeniowym w celach związanych z konkursem.  

 dane osobowe podawane są dobrowolnie ze świadomością o przysługującym prawie 

do ich poprawy, zmiany lub usunięcia z bazy;  

 przyjmuję/emy do wiadomości oraz zgadzam/y się, że organizatorowi przysługuje 

prawo do zatrzymania oryginału pracy zgłoszonej do konkursu.  

 

 

Dane kontaktowe: (email/lub telefon):................................................................................... 

Miejscowość, data:................................................................ 

Podpis:......................................................................... 

 

*Niepotrzebne skreślić 

 

 

 

 



 

 

Załącznik 2 

Formularz zgłoszeniowy 

Konkurs plastyczny na makietę  „Ja też chcę mieć wpływ!”- Ciekawe miejsce (obiekt), 

które powinno powstać w naszej okolicy 
 

Ja, niżej podpisany/a ………………………………… 

                                 (imię i nazwisko nauczyciela – opiekuna 

Nazwa Szkoły ................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 

Zgłaszam do udziału w konkursie plastycznym  pracę plastyczną  ………………. 

 

Klasa…….. 

 

Wykonaną pod moją opieką przez grupę następujących uczniów: 

(imię i nazwisko ucznia) 

 

................................................................................................. 

 

 ................................................................................................. 

 

 .................................................................................................. 

 .................................................................................................. 

................................................................................................... 

 

................................................................................................... 

 

.................................................................................................. 

 

.................................................................................................... 

……………………………… 

…………………………….. 

Dane 

kontaktowe: (e-mail i/lub telefon): 

......................................................... 

 

 

 

Miejscowość, data: ..........................................         Podpis:………………………………… 

 

 

 

 

 



 

Załącznik 3 

Formularz zgłoszeniowy 

 

Konkurs literacki „Ja też chcę mieć wpływ!”- Ciekawe miejsce (obiekt), które powinno 

powstać w naszej okolicy” 
 

 

Ja, my niżej podpisany/a/ni (imię i nazwisko opiekuna/opiekunów)  

…………………………………………………………. 

………………………………………………………….,   

 

będący rodzicem/ami  (opiekunem prawnym ) dziecka/podopiecznego* 

imię i nazwisko uczestnik konkursu………………………………………………, 

 

niniejszym wyrażam/y zgodę na jego/jej udział w konkursie literackim 

„Ja też chcę mieć wpływ!”- Ciekawe miejsce (obiekt), które powinno powstać w naszej 

okolicy. 

 

Oświadczam/y, że zapoznałem/am/liśmy się z regulaminem konkursu 

i akceptuję/akceptujemy jego treść,  a w szczególności:  

 wyrażam/y zgodę na upublicznienie w jakikolwiek sposób, w związku 

z uczestnictwem w konkursie,  

 poświadczamy, że praca zgłoszona do konkursu została wykonana samodzielnie przez 

dziecko/podopiecznego*, nie narusza praw stron trzecich, a prawa autorskie do 

w/wpracy nie podlegają żadnym ograniczeniom;  

 przyjmuję/my  do wiadomości oraz zgadzam/y się, że prawo własności oraz prawa  

autorskie związane ze zgłoszoną pracą przechodzą bezpłatnie na własność 

organizatora konkursu;  

 przyjmuję/emy do wiadomości oraz wyrażam/y zgodę na przetwarzanie przez 

organizatora bądź podmiot przez niego wskazany danych osobowych podanych 

w niniejszym formularzu zgłoszeniowym w celach związanych z konkursem.  

 dane osobowe podawane są dobrowolnie ze świadomością o przysługującym prawie 

do ich poprawy, zmiany lub usunięcia z bazy;  

 przyjmuję/emy do wiadomości oraz zgadzam/y się, że organizatorowi przysługuje 

prawo do zatrzymania oryginału pracy zgłoszonej do konkursu.  

 

Dane kontaktowe: (email/lub telefon):................................................................................... 

Miejscowość, data:................................................................ 

Podpis:......................................................................... 

 

 

*Niepotrzebne skreślić 
 


