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REGULAMIN  KONKURSU  

Konkurs współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: 
Funkcjonowanie lokalnej grupy działania – nabywanie umiejętności i aktywizacja Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. 

Regulamin Konkursu 

Zasady konkursu określa niniejszy regulamin, który wchodzi w życie z dniem ogłoszenia 
konkursu i obowiązuje do czasu jego zakończenia. 

Cele Konkursu 

• zachęcenie nauczycieli i uczniów do czynnego zainteresowania się tematyką Unii 
Europejskiej,  

• skierowanie uwagi najmłodszych na zmiany jakie nastąpiły w ich otoczeniu  
      w  czasie realizacji  działań   w ramach osi 4 LEADER, PROW 2007-2013,  
• popularyzacja wiedzy o PROW 2007-2013, 
• rozwój umiejętności plastycznych wśród dzieci, 
• promocja działań LGD „Górna Prosna”,   
• Realizacja celu LSR „Poprawa jakości życia z wykorzystaniem aktywności społecznej 

mieszkańców ” – Działania edukacyjno-informacyjne. 
 

Organizator Konkursu  

Organizatorem konkursu jest Lokalna Grupa Działania „Górna Prosna” z siedzibą  
w Sternalicach.  

Przepisy dotycz ące prac konkursowych 

1. Konkurs zostanie przeprowadzony za pośrednictwem szkół podstawowych, wśród 
      uczniów tychże szkół, w dwóch kategoriach wiekowych: 

• uczniowie klas I – III 
• uczniowie klas IV – VI. 

2. Prace mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną (np. ołówek, kredka, 
pastele, farby plakatowe, wycinanki itp.). 
3. Prace powinny być wykonane na papierze typu brystol w formacie A3 (297x420 
mm). 
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4. Praca plastyczna winna być opisana na odwrocie wg powyższego wzoru: 
 

Imię, Nazwisko 
Wiek / klasa 
Telefon kontaktowy 
Nazwa szkoły, adres 
Imię, nazwisko opiekuna 

 
5. Tematyka prac powinna obejmować: 

• przykłady zmian, które zaszły w najbliższym otoczeniu uczniów  dzięki wykorzystaniu 
środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER – PROW 2007-2013., ( np.: 
nowe lub wyremontowane obiekty użyteczności publicznej, place zabaw, 
zagospodarowanie terenów zielonych, poprawa jakości życia) 

• pomysły na zmiany, które powinny zajść w najbliższym otoczeniu uczniów dzięki 
wykorzystaniu środków UE w nowym okresie programowania 2014-2020 

 
 
 

Ocena prac konkursowych 
 

1. Konkurs jest złożony z dwóch etapów: 
 

� Etap I – szkolny: 
Każda ze szkół może przesłać na Konkurs prace z każdej grupy wiekowej, każda innego 
autorstwa, wyłonione wcześniej 
 

• 2) Etap II – ocena Komisji Konkursowej  LGD „Górna Prosna” 
Komisja Konkursowa, powołana przez Organizatora, rozstrzygnie Konkurs, wyłaniając 
laureatów. 
 
2. Prace, które wygrały w etapie szkolnym, w każdej kategorii wiekowej 
(każda innego autorstwa), powinny zostać dostarczone w zbiorczej kopercie, przy 
czym każda z prac, z załączonym formularzem zgłoszeniowym, stanowiącym 
załącznik nr 1  do niniejszego Regulaminu,  
 
3. Prace należy składać osobiście, nadsyłać pocztą lub przesyłką kurierską (na 
koszt nadsyłającego) do dnia 30 września 2014 r. (decyduje data stempla 
pocztowego) na adres: 
Lokalna Grupa Działania „Górna Prosna” 
Sternalice 81 
46-333 Sternalice  
Z dopiskiem : Konkurs plastyczny „Górna Prosna w oczach dzieci” 
 
4. O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje Komisja Konkursowa, która 
zostanie powołana przez Zarząd LGD „Górna Prosna”. 
 
5. Kryteria oceny ustalone zostają w następujący sposób: 

• trafność doboru tematu pracy, 
• jakość wykonania, 
• oryginalność, 
• stopień trudności wykonania. 
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Nagrody  

1.  Komisja konkursowa wyłoni laureatów oraz przyzna  12 równorz ędnych nagród  
głównych (po sześć w każdej kategorii wiekowej). 
 
2. Rodzaj i wysoko ść nagród: 

Nagrody i upominki przyznawane będą w formie rzeczowej  odpowiadającej 
wartości do   100,00 zł brutto ka żda 

 

  Postanowienia ko ńcowe. 

1. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i wiążące dla uczestników 
2. Prawo interpretacji regulaminu konkursu, bądź rozstrzygania kwestii nie ujętych   

            w regulaminie, przysługuje Organizatorowi konkursu. 
3   Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją warunków Regulaminu. 
4   Regulamin konkursu jest dostępny na stronie www.gornaprosna.pl Organizator  
     zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyn. 
5 Uczestnicy dołączają w zaklejonej kopercie pisemną zgodę rodziców lub opiekunów 

na udział w Konkursie. Jednocześnie rodzice lub opiekunowie podpisują, 
Oświadczenie które stanowi załącznik   nr 2 do  niniejszego Regulaminu ,  

6 Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla   
     potrzeb związanych z przeprowadzeniem konkursu i ogłoszeniem jego wyników w   
     mediach  Oświadczenie -zgoda na przetwarzanie danych osobowych w Zał. nr 2  
7 W Konkursie mogą brać udział jedynie prace wykonane własnoręcznie, które nie 

zostały nigdzie publikowane, ani nie brały udziału w żadnym konkursie. 
8 Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikowania prac nie spełniających 

wyżej wymienionych  wymogów.  
9 Organizator nie zwraca prac biorących udział w Konkursie, prac zdyskwalifikowanych 

jak również z niego wyłączonych. 
10 Konkurs trwa od 15 maja 2014r do   31 października 2014r. 
11 Prace  nadesłane po terminie nie będą brane pod uwagę w Konkursie. 
12 Laureaci Konkursu zostaną wyłonieni przez Jury większością głosów w terminie do 

10 dni od dnia zakończenia konkursu.  
13 Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wynikach przez Organizatora listownie,  

telefonicznie lub e-mailem. 
14 Wyniki Konkursu zostaną podane na stronie internetowej Organizatora 

(www.gornaprosna.pl). 
15 Na uroczyste podsumowanie konkursu  i wręczenie nagród laureaci otrzymają 

listowne zaproszenie.  
 

 


