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Regulamin konkursu plastycznego 

pn. „Moja Mała Ojczyzna – Budowanie Tożsamości Regionalnej 

i Lokalnej Poprzez Zajęcia Edukacyjne” 

§ 1 

1. Organizatorem konkursu jest Północnokaszubska Lokalna Grupa Rybacka z siedzibą 
przy ul. Portowej 15, 84-120 Władysławowo, zwany dalej Organizatorem. 

2. Konkurs rozpoczyna się 12.09.2016 r. i trwać będzie do 10.11.2016 r. 
3. Temat prac konkursowych brzmi: „Moja Mała Ojczyzna”. 
4. Uczestnikami konkursu są klasy od I do VI ze szkół podstawowych zlokalizowanych na terenie 

Powiatu Puckiego. 

§ 2 Warunki uczestnictwa w konkursie. 

1. Prace konkursowe należy dostarczyć do siedziby organizatora do dnia 17.10.2016 r. 
2. Praca konkursowa ma być pracą plastyczną wykonaną w dowolnej technice. Temat pracy: 

„Moja Mała Ojczyzna”. 
3. Prace przekazane na konkurs muszą być pracami własnymi dzieci, wykonanymi dowolną 

techniką, wcześniej nieopublikowanymi. 
4. Prace nie mogą być mniejsze niż format A3 (297mmx420mm) i nie większe niż format A2 

(420mmx564mm). W przypadku prac przestrzennych ich powierzchnia nie może być większa 
niż 1764 cm (format A3), maksymalna wysokość do 50 cm i szerokość i długość nie może być 
większa niż 42 cm. 

5. Prace mogą być wykonane grupowo w klasie pod nadzorem nauczyciela. 
6. Jedna klasa może złożyć maksymalnie pięć prac konkursowych, z czego do reprezentowania 

klasy zostanie wybrana jedna. 
7. Uczestnicy konkursu przekazując pracę oświadczają, że przysługuje im prawo majątkowe  

i osobiste do przekazanej pracy. 
8. Uczestnicy konkursu powinni opatrzyć pracę tytułem oraz klasą, nazwą szkoły i danymi osoby 

do kontaktu (nauczyciela). Dane te będą służyć do kontaktu organizatora z uczestnikami 
konkursu. Prace nie podpisane, anonimowe nie będą zakwalifikowane do konkursu. 

9. Dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie do celów Konkursu i nie będą 
udostępniane podmiotom trzecim. 

10. Naruszenie przez uczestnika konkursu któregokolwiek z warunków konkursu oznaczać będzie 
nie zakwalifikowanie pracy do konkursu lub utratę prawa do nagrody. 

§ 3 Wyniki konkursu i nagrody 

1. Organizator powoła Jury, które z spośród przekazanych prac wyłoni 12 klas konkursu. 
2. Prace będą oceniane w trzech kategoriach dla klas 1-2, 3-4 i 5-6. 
3. Dla wszystkich laureatów konkursu przewidziano nagrody w postaci interaktywnych zajęć 

edukacyjnych.  
4. Zajęcia trwać będą około 60 minut, prowadzone będą w siedzibie Organizatora.  
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5. Zajęcia prowadzone będą w formie warsztatu fizyczno-chemicznego. Dzieci na wstępie 
zapoznają się z krótką historią bursztynu, przedstawioną  na bajkowym, kolorowym banerze. 
Dowiedzą się skąd pochodzi, ile ma lat, i gdzie możemy go odnaleźć. Następnie, używając 
m.in. generatora Van de Graffa, sprawdzą, co bursztyn ma wspólnego z elektrostatyką, czyli, 
czy w bursztynie schował się jakiś prąd? Używając mikroskopów, zbadają, co się tak właściwie 
się w nim kryje. Na koniec dzieci poddadzą bursztyn specjalnym fizycznym testom, które 
podpowiedzą im, jak zbadać, czy to na pewno bursztyn. 

6. Zajęcia prowadzone będą przez firmę zewnętrzną specjalizująca się w organizacji zajęć 
edukacyjnych dla dzieci. 

7. Organizator przewiduje realizację zajęć w terminie 8 - 10 listopada 2016.  
8. Dodatkową atrakcją dla wszystkich uczestników konkursu, w tym laureatów będzie 

możliwość nieodpłatnego zwiedzenia interaktywnej wystawy „Praca Rybaka – Jak? Gdzie? 
Czym?”. Czas zwiedzania wystawy około 45 - 60 minut. 

§ 4 Kryteria oceny prac: zgodność z tematyką, estetyka pracy i oryginalność. 

1. Jury oceniać będzie prace na podstawie trzech kryteriów: pomysł, wykonanie, oryginalność. 
2. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w terminie do 14 dni licząc od zakończenia konkursu. 

Wyniki zostaną zamieszczone na stronie internetowej plgr.pl i profilu facebook organizatora. 
Ogłoszenie zawierać będzie tytuły nagrodzonych prac, klasę i nazwę szkoły. Organizator 
skontaktuje się tylko z 12 laureatami konkursu w celu ustalenia terminu zajęć. Pozostali 
uczestnicy konkursu proszeni są o kontakt z organizatorem w celu ustalenie terminu 
zwiedzenia wystawy „Praca Rybaka – Jak? Gdzie? Czym?”. 

3. Decyzja jury, co do wskazania laureatów konkursu oraz przyznania im nagród jest ostateczna 
i nie przysługuje od niej odwołanie. 

4. Nagrody nie podlegają zamianie na inne nagrody, ani na ich równowartość pieniężną. 

§ 4 Postanowienia końcowe: 

1. Przekazując pracę na konkurs, uczestnicy zgadzają się na ekspozycję pracy na stronie www 
organizatora i innych polach eksploatacji. 

2. Biorąc udział w konkursie, uczestnik akceptuje jego regulamin. 
3. Regulamin niniejszego konkursu będzie dostępny będzie w siedzibie organizatora i na stronie 

www.plgr.pl. 

§ 5 Organizator zastrzega sobie prawo do: 

1. Zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych lub 
innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie Konkursu. 

2. Odstąpienia od organizowania konkursu bez podania przyczyny. 
3. Nierozstrzygnięcia konkursu w przypadku zbyt małej ilości przekazanych prac. 
4. Rozstrzygania w kwestiach nieuregulowanych postanowieniami regulaminu. 
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