
REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO 

„Miasto światłem stoi” 

 

 

 

§ 1 Postanowienia ogólne 

 

    1.  Poniższy regulamin (zwany dalej: Regulaminem) określa zasady i warunki uczestnictwa w  

konkursie plastycznym „Miasto światłem stoi” (zwanym dalej: Konkursem) 

    2.  Organizatorem konkursu plastycznego jest Urząd Miejski w  Świeciu, ul. Wojska Polskiego  

124, 86-100 Świecie. 

 

§ 2 Cele konkursu 

 

    1.  Celami  konkursu są: 

          -  zapoznanie się z tematyką potrzeby oświetlania miasta, 

     -  kształtowanie wrażliwości estetycznej, 

     -  rozwijanie twórczej inicjatywy dziecka, pomysłowości i kreatywności, 

     -  doskonalenie umiejętności wykorzystania różnych technik plastycznych, 

     -  rozwijanie samodzielności i umiejętności planowania działań. 

 

 

§ 3 Zasady konkursu 

 

1.  Konkurs skierowany jest do  uczniów uczęszczający do klas 1 – 6 szkół podstawowych               

z terenu miasta Świecie. 

     2. Prace Konkursowe powinny odnosić się do tytułu konkursu „Miasto światłem stoi”, 

realizowanego w ramach rządowego programu „Razem Bezpieczniej”. Jednym z elementów 

tematycznych pracy powinno być bezpieczne dziecko na oświetlonym przejściu dla 

pieszych.  

     3. Konkurs polega na przygotowaniu płaskiej pracy plastycznej (rysunek, malowanka, 

wycinanka, wyklejanka itp.) w formacie maksymalnie A4. 

4. Prace konkursowe należy wykonać indywidualnie, bez pomocy osób trzecich. Każdy 

uczestnik może przedstawić 1 pracę plastyczną. 

     5. W Konkursie nie mogą brać udziału prace wcześniej publikowane lub zgłoszone wcześniej 

w innych konkursach. 

      6. Każda praca musi zawierać na odwrocie: 
 - tytuł pracy, 

         - imię i nazwisko, wiek/klasa, 
         - nazwę szkoły. 
     7. Do każdej pracy należy załączyć zgodę rodziców /opiekunów prawnych na opublikowanie   na 

stronie internetowej Gminy Świecie prac uczniów oraz ich danych wymienionych                       
w punkcie 6 - załącznik nr 1 oraz podpisaną przez rodzica/opiekuna prawnego klauzulę 
informacyjną – załącznik nr 2. 

     8. Prace dostarczone bez załączników nr 1 oraz 2 do regulaminu oraz prace z niepodpisanymi  

przez rodzica/opiekuna prawnego załącznikami zostaną wykluczone z konkursu. 
       9. Prace plastyczne należy dostarczyć do Urzędu Miejskiego w Świeciu, ul. Wojska Polskiego  

124, 86-100 Świecie, pokój nr 25 lub 26. 
        10. Termin nadesłania/dostarczenia prac mija 4 listopada 2019 r. o godz. 15.30  Decydującym 

dniem jest data wpływu pracy konkursowej do Urzędu Miejskiego w Świeciu. Prace 
dostarczone po w/w terminie nie będą oceniane. 

 11. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny. 

 12. Przystąpienie do konkursu oznacza akceptacje jego warunków.



§ 4 Ocena prac, nagrody i zasady ich przyznawania 

 

1. O wyłonieniu zwycięzców konkursu zdecyduje Komisja Konkursowa powołana przez Burmistrza 

Świecia. 

2. Z obrad Komisji zostanie sporządzony protokół podpisany przez wszystkich członków 

Komisji, który przechowywany będzie w siedzibie organizatora konkursu. 

3.  W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość przyznania specjalnych wyróżnień dla 

autorów prac nienagrodzonych. 

4.  Kryteria oceny ustalone zostają w następujący sposób: 
- trafność doboru tematu pracy, 
- walory artystyczne i estetyczne, 
- pomysłowość, 
- stopień trudności wykonania, 

5. Uroczyste podsumowanie i  wręczenie nagród  i  wyróżnień autorom  prac  nastąpi  w terminie 
uzgodnionym przez organizatorów, o czym zostaną poinformowani zainteresowani. 

6.  Laureaci Konkursu za zajęcie I, II oraz III miejsca otrzymają nagrody. 
7.  Najciekawsze prace plastyczne zostaną opublikowane na stronie internetowej Gminy Świecie. 

Przy eksponowanych pracach będzie umieszczone imię, nazwisko autora pracy, klasa/wiek oraz 

nazwa szkoły uczestnika konkursu. 
8. Z wybranych prac konkursowych zostanie stworzony kalendarz biurkowy na rok 2020, którego 

egzemplarze zostaną przekazane również uczestnikom konkursu. 
 
 

§ 5 Postanowienia końcowe 

 

1. Zgłoszenie pracy do konkursu jest równoznaczne z akceptacją treści niniejszego regulaminu i 

wyrażeniem zgody przez uczestnika konkursu (jego przedstawiciela ustawowego) na wykorzy-

stanie jej nieodpłatnie przez organizatorów w celu publikacji na stronie internetowej Gminy 

Świecie oraz publikację w formie kalendarza.  

2. Organizatorzy Konkursu zastrzegają sobie prawo do zmian w niniejszym Regulaminie. 

3. Organizator jest upoważniony do nierozstrzygnięcia Konkursu w przypadku zbyt małej ilości 

przekazanych prac, a także do nieoceniania pracy w przypadku naruszania przez pracę przepisów 

prawa, dobrych obyczajów, norm moralnych bądź praw autorskich osób trzecich. 

4.  Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. 

5.  Organizator zaznacza, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia losowe uniemożliwiające 

przeprowadzenie Konkursu. 

6. Wszelkie sprawy sporne lub nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator. 

7.  Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu. 

8.  Informacji dotyczących Konkursu udziela: Łukasz Sucharski, tel. (52) 33 32 348,  

     e-mail: sucharski@swiecie.eu      


