
 
 

„Projekt współfinansowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego” 
 

                                                                                       

Regulamin Konkursu Plastycznego 

 „Nasza wieś naszą wspólną sprawą”  
 

§ 1 Temat i cel konkursu 
 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie plastycznym  

„Nasza wieś nasza wspólną sprawą”. 

2. Cele konkursu:  

1) promocja walorów przyrodniczych, historyczno-kulturowych sołectwa Myszakówek  

i okolic, 

2) promocja programu Wielkopolska Odnowa Wsi na obszarze LGD Stowarzyszenie „Unia 

Nadwarciańska”. 

3) promowanie wśród uczestników wypoczynku na polskiej wsi, w szczególności  

z uwzględnieniem walorów naturalnych, dziedzictwa kulturowego i kulinarnego oraz 

różnorodności przyrodniczej obszarów wiejskich;  

4) kreowanie wizerunku obszarów wiejskich jako turystycznego rynku oferującego 

zróżnicowane i całoroczne atrakcje;  

5) popularyzacja twórczości plastycznej dzieci i młodzieży 

 

§ 2 Organizator konkursu 
 

1. Organizatorem Konkursu Plastycznego pn. Nasza wieś, naszą wspólną sprawą” jest 

Stowarzyszenie „Unia Nadwarciańska” 

ul. Poznańska 18, 62-400 Słupca 

tel. 63 241 00 73; 512 962 200 

e-mail: biuro@unianadwarcianska.pl 

www.unianadwarcianska.pl 

 

§ 3 Uczestnicy konkursu 

 
1. Konkurs skierowany jest wyłącznie do dzieci w wieku od 5 do 12 lat, które zgłosiły swój 

udział w Konkursie na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. 

2. Uczestnicy konkursu muszą mieszkać na terenie sołectwa Myszakówek. 

 

§ 4 Przedmiot konkursu 

 
1. Przedmiotem konkursu jest wykonanie indywidualnej pracy plastycznej w formacie A3  

w dowolnej technice  (np. rysunek, malarstwo, plastelina). 
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2. Tematem pracy jest interpretacja hasła: „Nasza wieś naszą wspólną sprawą” - jak Ty 

widzisz swoją wioskę, co jest dla Ciebie w niej najważniejsze, co wyróżnia sołectwo 

Myszkówek? 

3. Nie będą uwzględniane: prace na szkle, kompozycje przestrzenne i rzeźby.   

4. Praca plastyczna powinna być trwale opisana na odwrocie imieniem i nazwiskiem 

uczestnika konkursu.  

5. Do uczestnictwa w konkursie wymagane jest:   

1) dostarczenie do Pani Kamili Przybyły – mieszkanki sołectwa Myszakówek - pracy 

konkursowej w terminie do 9 października 2020 r. 

6. Prace i dokumenty przesłane na konkurs nie będą zwracane.  

7. Wszystkie prace przekazane do Samorządu Województwa Wielkopolskiego stają się 

własnością Samorządu Województwa Wielkopolskiego i mogą być wykorzystywane  

do promocji odpoczynku na obszarach wiejskich. Prace nie mogą być wykorzystywane  

do celów komercyjnych.  

 

§ 5 Kryteria oceny 

 
1. Przy ocenie prac konkursowych  pod uwagę będzie brane: 

1) zgodność tematyki konkursu i jej trafne przedstawienie  

2) walory artystyczne pracy i użycie środków wyrazu artystycznego   

3) oryginalność i pomysłowość w zobrazowaniu przesłania konkursu  

 

 

§ 6 Nagrody konkursu 

 
1. Laureatom konkursu zostaną przekazane trzy nagrody indywidualne  

1) I miejsce – czytnik e-booka; 

2) II miejsce – tablet; 

3) III miejsce –  głośnik przenośny 

 

§ 7  Ogłoszenie wyników konkursu. 

 

1. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Stowarzyszenia „Unia 

Nadwarciańska” po zakończeniu oceny przysłanych prac przez Komisję konkursową. 

 

§ 8  Postanowienia końcowe 

 

1. Naruszenie postanowień Regulaminu przez Uczestnika będzie skutkowało wykluczeniem go 

z Konkursu. 

2. Postanowienia Regulaminu stanowią podstawę do prowadzenia Konkursu, a ich 

interpretacja należy do Organizatora. 
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3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia, które nie dotarły do niego  

z przyczyn od niego niezależnych. 

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia uszkodzone lub złożone po upływie 

określonego terminu. 

5. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych 

przez uczestników. Podanie nieprawdziwych danych skutkuje pozbawieniem prawa do 

nagrody. 

6. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady udziału w Konkursie. 

7. W trakcie trwania Konkursu Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany postanowień 

Regulaminu w każdym czasie, jeżeli nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa 

w Konkursie. 

8. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie Konkursu mają zastosowanie przepisy 

powszechnie obowiązującego prawa polskiego, w tym Kodeksu Cywilnego i ustawy  

o prawie autorskim i prawach pokrewnych 

 

 

 

 

                                                                    

                                                                                   Prezes Stowarzyszenia 

 


