
Regulamin Międzyprzedszkolnego Konkursu Plastycznego dla dzieci

pod tytułem 

NAJPIĘKNIEJSZA KROWA
                                           

                               Z OKAZJI 720-LECIA NADANIA PRAW MIEJSKICH

pod honorowym patronatem
 

Burmistrza Białogardu Emilii Bury

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE KONKURSU

1. Organizatorem  konkursu  plastycznego  (zwanego  dalej  „Konkursem”)  jest  Białogardzka
Biblioteka Publiczna im. Karola Estreichera, ul. Grunwaldzka 46, 78-200 Białogard; Urząd
Miasta Białogard.

2. Konkurs jest organizowany w ramach obchodów 720-lecia nadania praw miejskich miastu
Białogard i nawiązuje do legendarnej Bitwy o krowę oraz do współczesnego turnieju miast
Białogardu i Świdwina.

3. Celem konkursu jest:
- wyłonienie najpiękniejszej pracy plastycznej przedstawiającej krowę,

            - kształtowanie poczucia tożsamości lokalnej,
            - wspieranie uzdolnień plastycznych, 
            - promowanie miasta Białogard,
            - stymulowanie procesów wyobraźni i twórczego działania,
            - rozwijanie motywacji do podejmowania działalności twórczej.

4. Fundatorem  nagród w Konkursie jest Organizator.

§ 2
ZASADY UDZIAŁU W KONKURSIE

1. Udział w konkursie ma charakter międzyprzedszkolny. Konkurs skierowany jest do 
nauczycieli i rodziców dzieci uczęszczających do przedszkoli zlokalizowanych na terenie 
miasta Białogard.

2. Każdy uczestnik biorący udział w Konkursie może zgłosić tylko jedną pracę plastyczną.
3. Przedszkole może przekazać do trzech prac konkursowych wytypowanych w etapie



przedszkolnym.  Nad przebiegiem Konkursu  w szkołach  czuwa koordynator powołany
przez dyrektora przedszkola.

4. Wykonanie prac konkursowych: technika graficzna oraz format - dowolne. 
5. Prace muszą być dziełami autorskimi, nie nagrodzonymi w innych konkursach. Każda praca

musi być opatrzona na odwrocie pieczątką przedszkola i metryczką Konkursu - Załącznik nr
1 i nr 2 do Regulaminu. 

6. Wraz z pracą uczestnicy składają pisemnie następujące dokumenty: metryczkę pracy wraz
z niezbędnymi  oświadczeniami:  o  wyrażeniu  zgody  rodzica/opiekuna  na  udział  w
Konkursie, o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz o zapoznaniu się
z Regulaminem Konkursu i jego akceptacją. 
W/w oświadczenia stanowią: załącznik nr 1 i załącznik nr 2 do Regulaminu.

7. Dane  osobowe  uczestników  będą  wykorzystane  w  celu  przeprowadzenia  Konkursu.
Jednocześnie uczestnik wyraża zgodę na opublikowanie pracy konkursowej, jego imienia i
nazwiska oraz wizerunku.

8. Administratorem danych osobowych jest  Organizator.  Dostarczenie prac na Konkurs jest
równoznaczne z zapewnieniem Organizatora o tym, że praca konkursowa nie narusza praw
osób trzecich.

§ 3
TERMIN I MIEJSCE NADSYŁANIA PRAC

1. Konkurs trwa do 10 czerwca 2019 roku. 
2. Prace  konkursowe  wraz  z  formularzem  zgłoszeniowym  oraz  oświadczeniami,  o których

mowa w § 2 ust. 6 niniejszego Regulaminu, przedszkolni koordynatorzy składają w Izbie
Tradycji Regionalnej (Plac Wolności 4-5 w Białogardzie) do 10 czerwca 2019 roku. 

3. Prace konkursowe przesłane po terminie, nie będą brane pod uwagę w Konkursie.
4. Koordynatorami konkursu są: Dorota Dragon, Bogumiła Magdzińska, Marcin Pierzchliński. 

§ 4
ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU I NAGRODY

1. Prace będą oceniane przez komisję powołaną przez Organizatora.
2. Komisja spośród nadesłanych prac wyłoni zwycięzców konkursu.  
3. Prace będą oceniane przy uwzględnieniu następujących kryteriów: 
a/ wartości artystyczne: kreatywność, oryginalność wykonania.        
b/ wartości marketingowe: wywoływanie pozytywnych skojarzeń, łatwość rozpoznania. 
c/ wartości estetyczne: staranność, dbałość o szczegóły, kompozycja.
4. Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród i  pamiątkowych dyplomów nastąpi  podczas

obchodów Dni Białogardu 2019. Laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie o wynikach
konkursu.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian postanowień niniejszego Regulaminu 
             w  każdym czasie bez podawania przyczyny.

6. Uczestnikom konkursu nie przysługuje prawo odwołania.  Komisja konkursowa zastrzega
sobie prawo do nierozstrzygnięcia konkursu.

§ 5
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

                   Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.
1. Przystąpienie  uczestnika  do  Konkursu  jest  jednoznaczne  z  akceptacją  treści  niniejszego

Regulaminu.
2. Osoby, które nie spełniają wymogów określonych w niniejszym Regulaminie lub podadzą



nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie wyłączone z udziału w Konkursie.
3. Organizator  zastrzega  sobie  prawo  do  bezpłatnego  prezentowania  i  publikacji  prac

konkursowych w celach promocyjnych.
4. Organizator nie odsyła prac biorących udział w Konkursie oraz  nie pokrywa kosztów ich

przygotowania.
5. Organizator  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  ewentualne  uszkodzenie  lub  zniszczenia

nieprawidłowo zabezpieczonych prac.  

                                      
                                                    

                                  



Załącznik nr 1 – formularz zgłoszeniowy
do regulaminu Konkursu

KARTKA URODZINOWA DLA MIASTA BIAŁOGARD
do załączenia na odwrocie pracy plastycznej

Imię i nazwisko autora pracy

Rok urodzenia / klasa 
Tytuł pracy Najpiękniejsza krowa
Przedszkolny koordynator- telefon 
kontaktowy

Telefon kontaktowy prawnych opiekunów  

Placówka do której uczęszcza 
Uczestnik Konkursu                    Pieczątka szkoły

Imię i nazwisko opiekuna Uczestnika 
Konkursu-
telefon kontaktowy

                                                                      



Załącznik nr 2
OŚWIADCZENIA - do załączenia na odwrocie pracy plastycznej

* Oświadczam, że wyrażam zgodę na udział w Konkursie mojego dziecka ( imię i nazwisko):

         ……………………………………………………………………………………………
** Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie  oraz publikację danych osobowych mojego
dziecka  oraz  moich,  zgodnie  z  obowiązującą  ustawą  o  ochronie  danych  osobowych,  do  celów
związanych bezpośrednio z Konkursem i jego promocją,  wiem iż wyrażone zgody mogą być w
dowolnym  momencie  odwołane.  Administratorem  danych  jest  organizator  Konkursu.  Dane
osobowe będą przetwarzane przez czas nieokreślony.
*** Oświadczam, że zostałem/łam poinformowany/a o przysługującym mi prawie dostępu do treści
moich danych osobowych oraz ich poprawiania, jak również prawie wniesienia w każdym czasie
sprzeciwu wobec ich przetwarzania wynikającym z  ustawy o ochronie danych osobowych. 
**** Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem/łam się z treścią Regulaminu Konkursu i wyrażam
zgodę na nieodpłatne przeniesienie praw autorskich do projektu pracy mojego dziecka i jej nazwy
oraz  ich  wykorzystania  na  wszystkich  polach  eksploatacji.  Wyrażam  również  zgodę  na
reprodukowanie  pracy  według  uznania  Organizatora  oraz  publikowania  pracy  konkursowej,
wizerunku uczestnika w celach promocyjnych. Podpisanie oświadczenia o zapoznaniu się z treścią
Regulaminu jest równoznaczne z powzięciem informacji o administratorze. 
***  **Jednocześnie  oświadczam,  że  zapoznałem/zapoznałam  się  z  Regulaminem  Konkursu
i wyrażam zgodę na nieodpłatne przeniesienie praw autorskich do projektu pracy mojego dziecka i
jej nazwy oraz ich wykorzystania na wszystkich polach eksploatacji. Wyrażam również zgodę na
nieodpłatne  reprodukowanie  pracy  według  uznania  Organizatora  oraz  publikowania  pracy
konkursowej i wizerunku w celach promocyjnych.

                                                                                      

.....………………………………….
   (data i podpis rodzica / prawnego opiekuna)


	POSTANOWIENIA KOŃCOWE

