
Regulamin konkursu plastycznego 

„Wspo lnie tworzymy Kociewie” 
 

§ 1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Poniższy regulamin (dalej „Regulamin”) określa zasady i warunki 

uczestnictwa w konkursie plastycznym pod nazwą „Wspólnie tworzymy 

Kociewie” (dalej „Konkurs”). 

2. Organizatorem Konkursu jest Urząd Gminy w Smętowie Granicznym (dalej 

„Organizator”), z tym, że niektóre, przewidziane w Regulaminie czynności 

mające na celu wybór laureatów Konkursu będą wykonywane w imieniu 

Organizatora przez szkoły podstawowe/świetlice wiejskie/biblioteki 

publiczne.  

3. Celami Konkursu są:  

 promocja Regionu - Kociewia; 

 promocja Gminy Smętowo Graniczne; 

 zdobywanie wiedzy o najbliższym otoczeniu dziecka; 

 rozwijanie twórczej inicjatywy dziecka, pomysłowości i kreatywności; 

 doskonalenie umiejętności wykorzystania różnych technik 

plastycznych ; 

 rozwijanie samodzielności i umiejętności planowania działań.  

 

§ 2 

WARUNKI UCZESTNICTWA 

1. Konkurs przeprowadza Organizator z udziałem szkół podstawowych, 

świetlic wiejskich, bibliotek publicznych oraz ich przedstawicieli.  

2. Uczestnikami Konkursu mogą być dzieci uczęszczające do klas IV-VI Szkoły 

Podstawowej (dalej „Uczestnik”).  

3. Każdy Uczestnik konkursu powinien przygotować pracę plastyczną, która 

będzie spełniała warunki określone niniejszym Regulaminem. Następnie 



placówka, w której przygotowywana była praca składa ją celem kwalifikacji 

konkursowej i ewentualnego przyznania nagrody do Urzędu Gminy w 

Smętowie Granicznym, ul. Dworcowa 10, 83-230 Smętowo Graniczne. 

4. Udział w Konkursie jest bezpłatny.  

5. Prace nadesłane na Konkurs muszą być pracami samodzielnie 

wykonanymi, nigdzie wcześniej nie publikowanymi oraz nie 

przedstawianymi w innych  Konkursach.  

6. Każdy z Uczestników może przekazać tylko jedną pracę Konkursową.  

7. Prace mogą być wykonane dowolną techniką, z zachowaniem formatu 

kartki A3. 

8. Praca Konkursowa powinna być ciekawym i oryginalnym projektem 

przedstawiającym Gminę Smętowo Graniczne jako miejsce, w którym 

promuje się kulturę Kociewia. Może przedstawiać ciekawe, zdaniem 

Uczestnika miejsca w Gminie, które swoim charakterem wpisują się w 

tematykę Regionu. Może to być również scena wyrwana z życia Gminy, na 

przykład z wydarzenia, które ściśle wiąże się z promowaniem kultury 

Kociewia w Gminie Smętowo Graniczne. Dokładny zakres tematyczny 

pozostawiony jest inwencji twórczej uczestnika. Ważne, by praca oddawała 

temat konkursu - „Wspólnie tworzymy Kociewie”, a więc co sprawia, prócz 

położenia geograficznego, że Gmina Smętowo Graniczne należy do Kociewia. 

 

§ 3 

TERMIN I WARUNKI DOSTARCZANIA PRAC KONKURSOWYCH 

1. Na odwrocie pracy należy umieścić dane, takie jak: Imię i Nazwisko 

uczestnika, klasa, oraz placówka, w której została wykonana praca wraz z 

danymi opiekuna, który nadzorował jej powstanie. 

2. Prace Konkursowe należy składać w zamkniętych, zbiorczych kopertach, z 

podaniem adresu szkoły/świetlicy wiejskiej/biblioteki publicznej z 

dopiskiem „Konkurs plastyczny Wspólnie tworzymy Kociewie” na adres: 

Urząd Gminy Smętowo Graniczne, ul. Dworcowa 10, 83-230 Smętowo 

Graniczne; osoba do kontaktu : Agata Ziorkiewicz tel.: 602 826 478.  



3. Termin dostarczania prac mija 11 marca 2019 r. Decydująca jest data 

wpływu do Organizatora.  

4. Prace nadesłane po terminie nie będą oceniane.  

5. Przewidywany termin rozstrzygnięcia Konkursu nastąpi 18 marca 2019 r.  

6. Organizator nie zwraca prac zgłoszonych do Konkursu ani ich autorom, ani 

placówkom. Zgłoszenie prac do Konkursu jest równoznaczne z 

nieodpłatnym przeniesieniem na Organizatora prawa własności złożonego 

egzemplarza pracy Konkursowej.  

 

§ 4 

OCENA PRAC KONKURSOWYCH 

1. Organizator wyłoni trzech laureatów nagród głównych. 

2. Z obrad komisji Konkursowej zostanie sporządzony protokół podpisany 

przez przewodniczącego komisji Konkursowej. Protokół będzie 

przechowywany w siedzibie Organizatora.  

3. Prace oceniane będą według następujących kryteriów:  

a) samodzielność; 

b) zgodność z tematem,  

c) oryginalność i estetyka,  

d) kompozycja.  

4. Laureatom Konkursu przyznane zostaną nagrody rzeczowe.  

5. Nagrody, o których mowa w ust. 4  zostaną wręczone laureatom w terminie 

ustalonym po zakończeniu konkursu.  

6. Nagrodzone prace zostaną ogłoszone w terminie do 19 kwietnia 2019 r. na 

stronie internetowej Gminy Smętowo Graniczne 

(www.smetowograniczne.pl) oraz na fanpage’u Gmina Smętowo Graniczne 

na stronie www.facebook.pl.  

 

 

 

 

http://www.smetowogranicnze.pl/


§ 5 

PRAWA AUTORSKIE I PUBLIKACJA WIZERUNKU 

1. Przekazanie pracy plastycznej na Konkurs jest równoznaczne złożeniu 

oświadczenia opiekuna prawnego / autora pracy: 

a) iż przysługuje mu prawo majątkowe i osobiste do przekazanej pracy, 

oraz, 

b) iż udziela Organizatorowi nieodpłatnej i nieograniczonej w czasie i 

terytorialnie licencji wyłącznej na wykorzystanie pracy Konkursowej 

na następujących polach:  

 druk lub powielanie publikacji w dowolnym nakładzie;  

 upublicznienie lub używanie w Internecie w innych formach utrwaleń 

nadających się do upowszechnienia; 

 prezentowanie prac na wystawach pozostających w związku z celami 

Konkursu oraz zgodą na ich pierwsze publiczne wykorzystanie.  

2.  Wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na 

nieodpłatne używanie i rozpowszechnianie wizerunku dziecka / 

podopiecznego w związku z udziałem w konkursie plastycznym „Wspólnie 

tworzymy Kociewie”, którego organizatorem Urząd Gminy w Smętowie 

Granicznym przy ul. Dworcowej 10, 83-230 Smętowo Graniczne.  

Uczestnik akceptuje, iż fotografie, filmy lub nagrania wykonane podczas 

projektu mogą zostać umieszczone na stronie internetowej Gminy Smętowo 

Graniczne, oraz na portalu Facebook wykorzystane w materiałach 

promocyjnych Gminy Smętowo Graniczne (publikacje, Internet, w tym media 

społecznościowe). 

W przypadku, gdy w wyniku realizacji działań edukacyjnych w ramach 

Konkursu dojdzie do powstania utworu w rozumieniu art. 1 ust. 1 Ustawy z 

dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. 

Dz.U.2017.880 j.t), udzielam Urzędowi Gminy w Smętowie Granicznym, 

nieodpłatnie, pełnej niewyłącznej licencji do utworu na czas nieoznaczony i 

bez ograniczeń terytorialnych, na polach eksploatacji określonych w art. 50 

Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w 

szczególności na następujących polach eksploatacji:  



1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną 

techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, 

zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,  

2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór 

utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo 

egzemplarzy,  

3) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt 

2 - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz 

nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki 

sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez 

siebie wybranym. 

 

§ 6 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

1. Wzięcie udziału w Konkursie i przekazanie pracy na Konkurs jest 

równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w 

celu związanym z realizacją Konkursu. 

2. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych dostępne są pod 

adresem: http://bip.smetowograniczne.pl/ zakładka Ochrona Danych 

Osobowych oraz w siedzibie Urzędu Gminy w Smętowie Granicznym, ul. 

Dworcowa 10, 83-230 Smętowo Graniczne. 

 

§ 7 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Wzięcie udziału w Konkursie i przekazanie pracy na Konkurs jest 

równoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu i zasad w nim 

zawartych.  

2. Organizator zastrzega sobie prawo do:  

a) zmiany postanowień Regulaminu. Ewentualne zmiany obowiązywać będą 

od momentu poinformowania Uczestników drogą mailową; 

b) nierozstrzygnięcie Konkursu w przypadku zbyt małej liczby prac;  

c) odwołania Konkursu bez podania przyczyny;  

http://bip.smetowograniczne.pl/


3. Załączniki do Regulaminu stanowią integralną część Regulaminu.  

4. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się ogólnie 

obowiązujące przepisy prawa polskiego, w tym odpowiednie przepisy  

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE O AKCEPTACJI REGULAMINU 

 

Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z treścią Regulaminu i 

akceptuję wszystkie jego postanowienia. 

 

 

…………………………………………………………………….. 

     Miejscowość, data Podpis 

 

 


