REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

„Jak Fundusze Europejskie zmieniają powiat głubczycki”
1. Organizatorem konkursu jest Lokalny Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich
w Głubczycach.
2. Konkurs rozpoczyna się 1-go października 2013 r. i trwać będzie do 31 października 2013r.
3. Temat prac konkursowych brzmi: „Jak Fundusze Europejskie zmieniają powiat głubczycki”.
Celem konkursu jest promowanie wśród dzieci wiedzy na temat Unii Europejskiej poprzez:
• zachęcenie uczestników do odkrywania na terenie powiatu głubczyckiego inwestycji
i przedsięwzięć zrealizowanych dzięki wsparciu Funduszy Europejskich,
• umożliwienie zaprezentowania zdobytej wiedzy dotyczącej wsparcia unijnego
z wykorzystaniem zdolności plastycznych oraz nowatorskiego spojrzenia na temat
• edukację europejską przez sztukę
4. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas IV, V i VI ze szkół podstawowych powiatu
głubczyckiego.
Warunki uczestnictwa w konkursie.
1. Pracę konkursową należy złożyć w dniach 01.10.2013r. - 31.10.2013 roku, w godz. 8:00-15:00
w Lokalnym Punkcie Informacyjnym o Funduszach Europejskich
w Głubczycach, ul. Kochanowskiego 15;
48-100 GŁUBCZYCE
(siedziba w Starostwie Powiatowym w Głubczycach – I piętro)
2. Praca konkursowa ma być pracą plastyczną wykonaną w dowolnej technice w formacie A4
(ołówek, kredka, farby plakatowe, pastele, wycinanki, itp.). Temat pracy: „Jak Fundusze
Europejskie zmieniają powiat głubczycki”.
3. Prace przekazane na konkurs muszą być pracami własnymi, wcześniej nieopublikowanymi.
4. Każdy z uczestników może przekazać tylko jedną pracę.
5. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście.
6. Uczestnik konkursu przekazując pracę, tym samym oświadcza, że przysługuje Organizatorowi
konkursu prawo majątkowe i osobiste do przekazanej pracy.
7. Każdy uczestnik konkursu powinien opatrzyć pracę tytułem: „Jak Fundusze Europejskie
zmieniają powiat głubczycki”, natomiast na odwrocie swoimi danymi: imię i nazwisko, klasa,
nazwa i adres szkoły, numer telefonu uczestnika. Dane te będą służyć do kontaktu
organizatora z uczestnikiem konkursu. Prace nie podpisane, anonimowe nie będą
zakwalifikowane do konkursu.
8. Organizator będzie uprawniony do nieodpłatnego wykorzystywania wszystkich prac
zgłoszonych do konkursu w celu informowania o konkursie, reklamy i promocji konkursu,
realizacji postępowania konkursowego oraz prezentacji wyników konkursu.
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9. Dane osobowe uczestników będą wykorzystane wyłącznie w celu wyłonienia zwycięzcy
i przyznania nagrody. Poprzez podanie danych osobowych, o którym mowa w punkcie
7 uczestnik oraz jego rodzic lub opiekun (przedstawiciel ustawowy uczestnika) wyrażają
zgodę na przetwarzanie tych danych przez Organizatora w celu wyżej wskazanym oraz
opublikowanie imienia i nazwiska uczestnika, jako autora pracy.
10. Uczestnik konkursu przekazując swoją pracę wyraża zgodę na przetwarzanie przez
Organizatora konkursu swoich danych osobowych (ustawa o ochronie danych osobowych
z dnia 29.08.1997r - Dz.U. Nr 133, poz. 833 z późn zm.)
11. Naruszenie przez uczestnika konkursu któregokolwiek z warunków konkursu oznaczać będzie
nie zakwalifikowanie pracy do konkursu lub utratę prawa do nagrody.
Wyniki konkursu i nagrody
1. Jury powołane przez Organizatora, spośród przekazanych prac wyłoni laureatów konkursu.
2. Kryteria oceny prac: zgodność z tematyką, pomysłowość, estetyka wykonania i oryginalność.
3. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi poprzez ogłoszenie zawierające imiona i nazwiska
zwycięzców na stronie internetowej www.powiatglubczycki.pl w zakładce Lokalny Punkt
Informacyjny – Aktualności.
4. Nagrodą główną za zajęcie I miejsca w konkursie jest polar oraz Przewodnik Turystyczny
„Śladem Funduszy Europejskich” .
5. Dodatkowo przyznane zostaną nagrody za zajęcie drugiego i trzeciego miejsca:
• Za II miejsce – bluza i Przewodnik Turystyczny „Śladem Funduszy Europejskich ,
• za III miejsce – koszulka polo i Przewodnik Turystyczny „Śladem Funduszy
Europejskich .
6. Jury ma prawo do przyznania dodatkowych nagród.
7. Decyzja jury, co do wskazania laureatów konkursu oraz przyznania im nagród jest ostateczna.
8. Nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na inne nagrody rzeczowe, ani na ich
równowartość pieniężną.
Postanowienia końcowe:
1. Prace przechodzą na własność Organizatora konkursu i nie będą zwracane.
2. Przekazując pracę na konkurs, uczestnik zgadza się na ekspozycję pracy w siedzibie Starostwa
Powiatowego oraz na opublikowanie fotografii (skanów) prac na stronie internetowej
www.powiatglubczycki.pl
3. Biorąc udział w konkursie, uczestnik akceptuje jego regulamin.
4. Regulamin przedmiotowego konkursu będzie dostępny na stronie www.powiatglubczycki.pl
oraz w sekretariatach szkół.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do:
a) nierozstrzygnięcia konkursu w przypadku zbyt małej ilości przekazanych prac,
b) rozstrzygania w kwestiach nieuregulowanych postanowieniami regulaminu.
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