
    

 

   

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO 
„ZAŚCIANKOWE PEREŁKI HISTORII” 

 
 
 

 
I. ORGANIZATOR KONKURSU 

 
 I.1. Organizatorem Konkursu jest: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Zaścianek”  
        KRS: 0000280025 / NIP: 6172153218 / REGON: 300568671 
I.2. Dane kontaktowe Organizatora:  
       adres do korespondencji: ul. Rynek 7E; 63-210 Żerków 
       tel. 62 740 20 40 / e-mail: biuro@zascianek.org.pl / www: www.zascianek.org.pl 
 

 
II. ZASADY KONKURSU 

 
II.1. Zasady Konkursu Plastycznego „ZAŚCIANKOWE PEREŁKI HISTORII”, zwanego dalej 

„Konkursem”, określa niniejszy Regulamin Konkursu Plastycznego, zwany dalej 
„Regulaminem”, który wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu i obowiązuje do czasu 
jego rozstrzygnięcia.  

II.2. Konkurs jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER – 
działanie „Funkcjonowanie lokalnych grup działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja”; 
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich – Europa inwestująca w 
obszary wiejskie; Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013; Instytucja 
Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Minister 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi.  

 

 
III. CEL KONKURSU 

 
Celem Konkursu jest realizacja Celu ogólnego 1: Poprawa warunków i jakości życia mieszkańców, 
w tym Celu szczegółowego 1.3 Wzrost aktywności społecznej w zakresie działań społeczno-
kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych. Ponadto Konkurs ma na celu zachęcenie uczniów klas 
V Szkół Podstawowych z terenu  LGD „Zaścianek” do poznawania swoich okolic, w szczególności 
zabytków,  dostrzegania ich walorów historycznych, kulturowych, integrowanie z regionem i 
doskonalenie umiejętności plastycznych.  
 

 
IV. UCZESTNICY 

 
IV.1. Uczestnikiem Konkursu jest  uczeń szkoły podstawowej, który spełnia łącznie wszystkie 

poniższe warunki:  
      *     zamieszkuje teren: Gminy Żerków lub Gminy Nowe Miasto nad Wartą;  

      *     nie jest osobą zawodowo zajmującą się malarstwem;  

      *     która przedstawi zgodę rodzica lub prawnego opiekuna na udział w Konkursie;  

      *     przekaże do 31 maja br. Pracę wraz z wypełnionym formularzem zgłoszenia. 



    

 

 
IV.2. Decyzją Dyrekcji Szkół Podstawowych do konkursu może być dopuszczony plastycznie 
          uzdolniony uczeń innej klasy. 
 
IV.3. Osoby, które nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie 
         lub umieszczą niepełne lub nieprawdziwe informacje w formularzu zgłoszeniowym, zostaną  
         automatycznie odrzucone.  
IV.4. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny dla wszystkich uczniów klas V szkół 
         podstawowych z terenu LGD Zaścianek (oraz IV.2.) 
  
 
 

V. PRZEDMIOT I FORMAT PRAC KONKURSOWYCH 
 
 

V.1. Przedmiotem pracy konkursowej ma być  architektura, zabytek  ukazujący walory 
historyczne obszaru LGD „Zaścianek”. 

 V.2. Praca konkursowa musi być wykonana wyłącznie na obszarze  gmin: Żerków i Nowe Miasto 
         nad Wartą. 
V.3. Uczestnik konkursu może zgłosić jedną pracę. Szkoły Podstawowe znajdujące się na terenie 

LGD „Zaścianek” wybiorą 5 najlepszych prac swoich uczniów, które będą brały udział w 
finale konkursu. Szkoły otrzymają, proporcjonalnie do ilości dzieci w klasach V, zestawy 
bloków i kredek akwarelowych. 

V.4. Pracę konkursową wykonaną w poziomie lub w pionie w kolorze, należy wykonać :  
        do 31 maja 2012r. 
V.5. Na pracy konkursowej nie mogą znajdować się żadne litery, cyfry, znaki wodne, symbole, 

podpisy, sygnatury, ramki, ozdobniki ani żaden inny element naniesiony lub zarejestrowany.  
V.6. Praca konkursowa - akwarela musi na odwrocie zawierać formularz zgłoszeniowy 
        pracy/akwareli, który należy trwale zamieścić. 
V.7. Praca konkursowa musi być wykonana samodzielnie i być pracą autorską.  

V.8. Zgłaszana praca konkursowa nie mogła być wcześniej nagradzana w żadnym innym 
konkursie plastycznym/malarskim.  

V.9. Praca konkursowa nie może naruszać praw, w tym w szczególności dóbr osobistych osób 
        trzecich, a także ogólnie przyjętych norm obyczajowych. 
 
 

VI. WARUNKI UCZESTNICTWA ORAZ CZAS TRWANIA KONKURSU 
 
 

VI.1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest przekazanie Organizatorowi pracy konkursowej 
          w postaci akwareli wraz z formularzem zgłoszeniowym. 
VI.2. Formularz zgłoszeniowy pracy stanowiący załącznik do niniejszego Regulaminu, powinien 
         być czytelnie wypełniony, w sposób kompletny, we wszystkich częściach, czytelnie 
         podpisany kolorem innym niż czarny i trwale dołączony do pracy. 
 
 
 



    

 

 
VII. OCENA JURY I NAGRODY 

 
 
VII.1. Każda szkoła do 20 czerwca 2012r. przeprowadzi wewnętrzna ocenę prac swoich uczniów i 
          do końca czerwca przekaże do naszego biura 5 najlepszych obrazów. 
VII.2. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 30 września 2012 r. Oceny prac konkursowych 
          dokona Jury powołane przez Organizatora. Decyzje Jury są ostateczne i nie podlegają 
          odwołaniu.  
VII.3. Zadaniem Jury jest:  
      *    kwalifikacja zgłoszeń,  

      *    ocena zgłoszonych prac konkursowych,  

      *    przyznanie nagród laureatom Konkursu.  
VII.4. Przy ocenie prac konkursowych uwzględnia się:  
      *    zgodność z tematyką i celem konkursu,  

      *    kreatywność i wartość artystyczną,  

      *    jakość techniczną i poziom estetyczny prac.  
VII.5. Spośród wszystkich zakwalifikowanych (50) zgłoszeń konkursowych Jury wyłoni 15 prac, w 

tym 3 wyróżnienia przedstawiających ZABYTKI każdej z gmin LGD, wskazanych w punkcie 

V.2. niniejszego Regulaminu. 

VII.6. Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się we wrześniu 2012r. podczas wernisażu i 

           wystawy prac konkursowych. O szczegółach wydarzenia wszyscy uczestnicy finału zostaną 

           poinformowani drogą mailową, lub telefoniczną. 

VII.7. Każdy uczestnik konkursu otrzyma od Organizatora materiały informacyjno-reklamowe w 
postaci: czapki, breloka, notesu, długopisu, ołówka i smyczy z logotypami programu. 

           W miesiącach wakacyjnych nastąpi ocena wszystkich otrzymanych prac (50szt). Prace 
zostaną zalaminowane i wywieszone podczas wernisażu w Mickiewiczowskim Centrum 
Turystycznym w Żerkowie i Gminnym Ośrodku Kultury w Nowym Mieście n/ Wartą. 
Podczas wernisażu w Żerkowie nastąpi ogłoszenie wyników i wręczenie nagród w postaci 
sprzętu sportowego i RTV. 

            Na przełomie listopada/ grudnia zostaną wydrukowane kalendarze przedstawiające 12 
najlepszych prac nagrodzonych w konkursie.  

 

 

  

   

 

 

 

 

 



    

 

Załącznik do Regulaminu 

 

Część I 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY PRACY 

Do konkursu plastycznego 

„ZAŚCIANKOWE PEREŁKI HISTORII” 
 

 

DANE IDENTYFIKACYJNE  

(Wypełnia obowiązkowo każdy uczestnik i tabelę umieszcza na odwrocie pracy konkursowej) 

 

 

Imię i nazwisko autora pracy 

 

 

Pesel 

 

 

Wiek, klasa 

 

 

Adres zamieszkania (ulica, nr, 

kod pocztowy, miejscowość 

 

Nazwa szkoły i miejscowość 

 

 

 

 

Telefon kontaktowy 

 

 

E-mail 

 

 

Nazwa przedmiotu pracy 

(nazwa zabytku) 

 

 

Lokalizacja przedmiotu pracy 

(miejscowość i gmina) 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

 

 

 

Część II 

Oświadczenie uczestnika 

(wypełnia obowiązkowo każdy uczestnik konkursu) 

 

 

Oświadczam, że: 

 
1. Jestem osobą, która: 

    - zamieszkuje teren Gminy Żerków lub Gminy Nowe Miasto nad Wartą, jest niepełnoletnia i przedstawiam 

      pisemną zgodę rodziców lub prawnych opiekunów na mój udział w Konkursie, 

    - jest uczniem Szkoły Podstawowej z terenu LGD „Zaścianek” (Gmina Żerków i Gmina Nowe Miasto n/Wartą) 

2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w formularzu zgłoszeniowym pracy 

     do Konkursu plastycznego „ZAŚCIANKOWE PEREŁKI HISTORII” przez: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 

    „Zaścianek” z siedzibą przy ul. A. Mickiewicza 5 w Żerkowie oraz Urząd Marszałkowski Województwa 

     Wielkopolskiego w Poznaniu i Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zgodnie z przepisami 

     ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. nr 101, poz. 926 z  

     późniejszymi zmianami) w celach związanych z realizacją działań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na  

     lata 2007-2013 oraz mam prawo do wglądu i poprawienia moich danych osobowych. 

3. Wraz z Rodzicami/Opiekunami zapoznaliśmy się z regulaminem Konkursu Plastycznego „ZAŚCIANKOWE 

    PEREŁKI HISTORII”, który w pełni rozumiemy i akceptujemy. 

4. Jesteśmy świadomi odpowiedzialności wynikającej z tytułu naruszenia przepisów ustawy o prawie autorskim 

     i prawach pokrewnych dzieła (Dz. U. nr 80 poz. 904 z 2000r. ze zmianami), a także odpowiedzialności 

     cywilnoprawnej, a zgłoszona przeze mnie praca w ramach Konkursu : „ZAŚCIANKOWE PEREŁKI HISTORII” nie 

     narusza majątkowych i osobistych dóbr oraz praw autorskich osób trzecich. Praca konkursowa nie narusza  

     również ogólnie przyjętych norm obyczajowych.  

5. Zgłoszona praca konkursowa nie była nigdy zgłaszana i nagradzana w żadnym innym konkursie plastycznym. 

6. Wyrażam zgodę na wielokrotne, nieodpłatne, bezterminowe i nieograniczone terytorialnie publikowanie 

     przekazanej pracy konkursowej oraz mojego imienia i nazwiska, jako autora, w szczególności publikowanie 

     na stronie internetowej Organizatora, wykonywanie reprodukcji, ekspozycje na wystawach, powielenie w 

     materiałach promocyjnych oraz w innych publikacjach związanych z działalnością Organizatora, jak również  

     wykorzystywanie jej w innych celach promocyjnych i marketingowych. 

7. Zawarte w formularzu zgłoszeniowym dane są prawdziwe, a załączona przeze mnie praca konkursowa 

    wykonana została samodzielnie i przysługują mi do niej wszelkie prawa autorskie, które wraz z pracą 

    konkursową przekazuję nieodpłatnie Stowarzyszeniu LGD „Zaścianek” w Żerkowie.  

 

 

…………………………………………………………   ……………………………………………………….……………………..…………… 

Miejscowość i data     Czytelny i odręczny podpis uczestnika (ucznia) 

 

 

…………………………………………………………   …………………………………………………………..……….……………………… 

Miejscowość i data     Czytelny i odręczny podpis rodzica/ prawnego opiekuna 

 



    

 

 

 

Część III 

 

 

ZGODA RODZICA/PRAWNEGO OPIEKUNA NA UDZIAŁ DZIECKA W KONKURSIE 

 

 

Ja, niżej podpisany/a*1 ………………………………………………………………………………….. wyrażam zgodę na  

 

udział syna/córki*2 ……….………………………………………………..………………………. w Konkursie plastycznym  

 

„ZAŚCIANKOWE PEREŁKI HISTORII” 
organizowanym przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Zaścianek” w Żerkowie. 

 

Oświadczam, że wraz z dzieckiem zapoznałem/am* się z Regulaminem 

Konkursu Plastycznego „ZAŚCIANKOWE PEREŁKI HISTORII”,  

a dane zawarte w formularzu zgłoszeniowym i oświadczeniach są zgodne z 

prawdą. 
 

 

 

 

 

 

……………………………………………………..     ………………………………………………… 

 

            Miejscowość i data                                                                   Czytelny i odręczny podpis 

           rodzica/prawnego opiekuna 

 

 

 

 

 
*niewłaściwe skreślić 

1) imię i nazwisko rodzica lub prawnego opiekuna uczestnika 

2) imię i nazwisko niepełnoletniego uczestnika 

 

 


