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REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO 
 

„NASZA PIĘKNA GMINA CHMIELNO 

 – przyroda widziana oczami dzieci i młodzieży”  
 

1. Organizatorem konkursu plastycznego pt.: „NASZA PIĘKNA GMINA CHMIELNO – 

przyroda widziana oczami dzieci i młodzieży” jest Stowarzyszenie Lokalna Grupa 

Rybacka Kaszuby  z siedzibą w Chmielnie, ul. P. Bukowskiego 2A, 83-333 Chmielno. 

2. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem i zgodnie  

z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. 

3. Konkurs realizowany jest w ramach projektu pn. „EKO – MŁODZIAKI  - idea rozwoju 

świadomości proekologicznej wśród dzieci i młodzieży z obszaru Gminy Chmielno” 

4. Celem Konkursu jest w szczególności: 

a) wypracowanie trwałych postaw proekologicznych u dzieci, podniesienie poczucia 

wpływu  na środowisko oraz odpowiedzialności za jego stan, 

b) rozwój narzędzi służących edukacji ekologicznej, 

c) przekonanie dzieci, że warto interesować się środowiskiem naturalnym oraz chronić je 

w celu zachowania go dla przyszłych pokoleń, 

d) kształtowanie mądrego i umiejętnego współżycia człowieka z przyrodą, 

e) kształtowanie postaw współodpowiedzialności za stan środowiska naturalnego, 

f) motywowanie dzieci do pogłębiania wiedzy na temat ekologii i ochrony środowiska, 

poznawanie walorów przyrodniczych obszarów oraz form ochrony przyrody, 

g) aktywizowanie dzieci do podejmowania działań na rzecz ochrony środowiska. 

5. Tematem konkursu jest interpretacja tytułowego hasła „NASZA PIĘKNA GMINA 

CHMIELNO – przyroda widziana oczami dzieci i młodzieży”. Prace powinny zawierać 

treści ekologiczne ukazujące prawidłowe postawy wobec środowiska przyrodniczego, np.: 

segregację odpadów, recykling, odnawialne źródła energii, ekologiczne postawy mieszkańców, 

piękno przyrody obszaru, z której pochodzi uczeń, efekty zmian w systemie gospodarki 

komunalnej, pracę ludzi w celu utrzymania czystości i porządku. 

6. Uczestnicy mają za zadanie samodzielnie zaprojektować i wykonać pracę  plastyczną  

w formacie A4. Praca może być wykonana wybranymi przez uczestnika technikami 

plastycznymi (np. rysunek, szkic, obraz, wydzieranka, wyklejanka - w jakiejkolwiek formie 

umożliwiającej skanowanie, mile widziane wykorzystanie naturalnych materiałów oraz 

uzyskanych z recyklingu.  

7.  Konkurs nie obejmuje prac przestrzennych – prace trójwymiarowe nie będą oceniane. 

Lokalna Grupa Rybacka 
KASZUBY 

ul. P. Bukowskiego 2A, 83-333 Chmielno 

tel/fax (58) 684 35 80, tel. kom. 0 530 530 733,  
e-mail: biuro@lgrkaszuby.pl 

 



 
 

 
 
 
 

8. Prace wykonane z wykorzystaniem grafiki komputerowej nie będą podlegały ocenie. 

9. Organizator nie dopuszcza możliwości składania prac  zbiorowych. 

10. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych z obszaru Gminy Chmielno. W 

konkursie plastycznym określa się następujące kategorie wiekowe: 

I KATEGORIA – uczniowie klas 0 – IIII,     

II KATEGORIA – uczniowie klas IV – VI, 

III KATEGORIA – uczniowie klas VII – VIII.  

11. Uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne. 

12. Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę, wykonaną indywidualnie  

i samodzielnie.  

13. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest przekazanie wraz z podpisaną pracą wypełnionej 

kompletnej karty zgłoszenia udziału podpisanej przez rodzica bądź prawnego opiekuna 

uczestnika Konkursu. Podpisanie i przekazanie zgłoszenia udziału Organizatorowi jest 

równoznaczne z wyrażeniem zgody na postanowienia niniejszego Regulaminu.  

Nie należy naklejać karty zgłoszenia na wykonaną pracę. 

14. Podpisanie karty zgłoszenia oraz wyrażenie zgody przez rodzica/opiekuna prawnego na udział 

w konkursie plastycznym oznacza jednocześnie: 

 Wyrażanie zgody na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych uczestników 

konkursu w związku z realizacją zadań przez LGR Kaszuby, do celów związanych  

z realizacją operacji, w szczególności w związku z wdrażaniem, ewaluacją, monitoringiem, 

działaniami informacyjnymi i promocyjnymi oraz sprawozdawczością (zgodnie  

z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz Ustawą  

z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Dz.U. 2018 poz. 1000);  

 Udzielenie LGR Kaszuby nieodwołalnego i nieodpłatnego prawa wielokrotnego 

wykorzystywania zdjęć i nagrań z wizerunkiem prac uczestników konkursu bez 

konieczności każdorazowego ich zatwierdzania. Zgoda obejmuje wykorzystanie, 

utrwalanie, obróbkę i powielanie wykonanych zdjęć, za pośrednictwem dowolnego 

medium wyłącznie w celu zgodnym z prowadzoną przez LGR Kaszuby działalnością . 

15. Prace należy przesyłać w kopertach lub składać bezpośrednio u Organizatora: 

Lokalna Grupa Rybacka Kaszuby, ul. P. Bukowskiego 2a, 83-333 Chmielno  

w godzinach od 10:00 do 15.00 do dnia 18.10.2019 r.                   

16. Prace oceniane będą przez Jury. Prace niespełniające warunków regulaminowych nie będą 

klasyfikowane przez Jury. Prace, które wpłyną po upływie terminu nie będą podlegały ocenie. 



 
 

 
 
 
 

17. Laureaci konkursu powiadomieni zostaną o wynikach i odbiorze nagród wraz  

z dyplomami drogą mailową i/lub telefonicznie poprzez kontakt z wyznaczonymi  

z ramienia szkoły opiekunami wskazanymi w kartach zgłoszenia do udziału w konkursie. 

18. Werdykt Jury konkursu jest ostateczny i nie podlega odwołaniu.  

19. Organizatorzy przewidują nagrody rzeczowe za zajęcie 3 pierwszych miejsc w każdej kategorii 

wiekowej oraz 5 wyróżnień w każdej z kategorii wiekowej.  Ogółem nagrodami 

uhonorowanych zostanie 24 uczniów biorących udział w konkursie. Nagrody nie odebrane 

przez Uczestników w czasie  i miejscu wskazanym przez organizatora zostaną 

przekazane na cele charytatywne. Nagrody nie podlegają wymianie na równowartość 

pieniężną. 

20. Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo publikowania i reprodukowania prac 

konkursowych bez wypłacania honorariów autorskich. Przesłane prace przechodzą na 

własność organizatorów. 

21. Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo do: 

 bezpłatnego eksponowania i wykorzystania prac konkursowych w celu promocji 

Stowarzyszenia, 

 nie odsyłania żadnych prac, 

 nie oceniania prac, które są niezgodne z tematyką konkursu lub zostały złożone  

w formie i formacie innym niż przewidziany w niniejszym regulaminie. 

22. Z chwilą nadesłania zgłoszenia, na Organizatora przechodzą nieodpłatnie autorskie prawa 

majątkowe do pracy w zakresie:   

 utrwalania i zwielokrotniania pracy w części lub w całości, tj. wytwarzania egzemplarzy 

pracy bez względu na technikę, w tym technikę drukarską, reprograficzną, zapisu 

magnetycznego oraz cyfrową, liczby  i wielkość nakładu,   

 obrotu oryginałem pracy albo jej egzemplarzami, tj. wprowadzania do obrotu, 

użyczenia oryginału lub jego egzemplarzy, publicznego udostępniania pracy, 

rozpowszechniania, wystawiania, wyświetlania również w formie cyfrowej lub drogą 

elektroniczną, wykorzystania pracy w części lub w  całości w wydawnictwie 

książkowym, kalendarzu wielo lub jednoplanszowym, publikacjach  elektronicznych,  

w celach informacyjnych, promocyjnych, reklamowych Stowarzyszenia LGR Kaszuby.   

23. Organizatorzy Konkursu zastrzegają sobie prawo zmiany regulaminu w czasie jego 

obowiązywania, przy czym zmiany te nie mogą mieć wpływu na prawo Uczestnika do nagrody. 

O ewentualnych zmianach dotyczących konkursu  Organizator będzie informować poprzez 

stronę internetową www.lgrkaszuby.pl 

24. Wszystkie informacje o konkursie, regulamin konkursu oraz karta zgłoszeniowa znajdują się  

w biurze Lokalnej Grupy Rybackiej  Kaszuby oraz do pobrania na stronie www.lgrkaszuby.pl 
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