Regulamin konkursu plastycznego dla dzieci
poświęconego tematyce unijnej
pt. „Tu jest moje miejsce – Pomorskie!”

§ 1.
Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs plastyczny dla dzieci, poświęcony
tematyce unijnej pt. „Tu jest moje miejsce – Pomorskie!” zwanym dalej „Regulaminem”.
§ 2.
Postanowienia ogólne
1. Organizatorem konkursu plastycznego dla dzieci, poświęconego tematyce unijnej pt. „Tu jest moje
miejsce – pomorskie!”, zwanego dalej „Konkursem”, jest Województwo Pomorskie, dalej zwane
„Organizatorem”.
2. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas I-III szkół podstawowych położonych na obszarach
wiejskich województwa pomorskiego zwanych dalej „Uczestnikami Konkursu”.
3. Konkurs prowadzony jest na terytorium województwa pomorskiego.
4. Konkurs jest realizowany w ramach działania „Organizacja przedsięwzięć promujących fundusze unijne,
agroturystykę, turystykę wiejską, produkt tradycyjny, lokalny, żywność wysokiej jakości” ujętym w Planie
operacyjnym Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2016-2017 dla województwa pomorskiego.
§ 3.
Cele Konkursu
Celem Konkursu jest:
1) upowszechnianie wiedzy ogólnej na temat Unii Europejskiej i ich roli w budowanie pozytywnego
wizerunku wsi jako miejsca zamieszkania,
2) zachęcanie dzieci do czynnego zainteresowania się tematyką Unii Europejskiej,
3) skierowanie uwagi najmłodszych na zmiany, jakie nastąpiły w miejscach, w których mieszkają oraz
ich okolicach, dzięki wykorzystaniu funduszy unijnych na obszarach wiejskich,
4) popularyzacja wiedzy o funduszach unijnych i ich roli w procesie rozwoju obszarów wiejskich,
5) rozwój umiejętności plastycznych i wyobraźni twórczej wśród dzieci,
6) stworzenie możliwości zaprezentowania i ukazania wpływu Unii Europejskiej na rozwój społeczny,
kulturalny i gospodarczy obszarów wiejskich województwa pomorskiego.
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§ 4.
Przedmiot Konkursu
Przedmiotem Konkursu jest wykonanie pracy plastycznej ilustrującej przykłady zmian, które nastąpiły na
obszarach wiejskich dzięki wykorzystaniu funduszy unijnych lub pomysły na zmiany, jakie mogą zajść na
obszarach wiejskich dzięki funduszom pochodzącym z Unii Europejskiej zgodnie z § 6 niniejszego
Regulaminu.
§ 5.
Uczestnictwo w Konkursie
1. Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest przekazanie wraz z podpisaną pracą formularza Zgłoszenia
udziału w konkursie, stanowiącego Załącznik nr 1 do Regulaminu oraz podpisanej Zgody na udział w
konkursie stanowiącym Załącznik nr 2 do Regulaminu. Ww. formularze są dostępne na stronach
internetowych www.dprow.pomorskie.eu i www.pomorskie.ksow.pl . Prace bez dołączonych formularzy
nie będą brały udziału w Konkursie.
2. Zgłoszenia prac dokonuje szkoła.
3. Każda szkoła może zgłosić maksymalnie 3 prace.
4. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.
§ 6.
Zasady Konkursu
1. W Konkursie oceniane będą wyłącznie prace plastyczne spełniające następujące kryteria:
a) technika wykonania pracy dowolna (rysowanie, malowanie, wyklejanie, wydzierania, itp.) na
papierze brystol,
b) prace nieoprawiane,
c) prace wykonane plasteliną/pastelami/itp. powinny być zabezpieczone w np. w foliowe koszulki,
d) format pracy - A4.
2. Każdy praca powinna być wykonana indywidualnie i samodzielnie (nie dopuszcza się prac zbiorowych).
3. Zgłaszane w ramach Konkursu prace niepowinny być dotąd publikowane i nagradzana w ramach innych
konkursów plastycznych.
4. Każda praca powinna zawierać czytelnie wypełnioną metryczkę (tekst drukowany) przyklejoną na
odwrocie pracy tj.:
a) imię i nazwisko dziecka, wiek, klasa,
b) pełną nazwę szkoły, adres, nr telefonu kontaktowego, adres e-mail,
c) tytuł pracy.
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§ 7.
Termin, miejsce nadsyłania prac
1. Prace wraz z formularzem zgłoszeniowym należy nadsyłać do 28 października 2016 roku na adres:
Jednostka Regionalna Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego,
80-810 Gdańsk, ul. Okopowa 21/27
z dopiskiem KONKURS PLASTYCZNY „TU JEST MOJE MIEJSCE – POMORSKIE!”
2. O terminie zgłoszenia decyduje data wpływu. Zgłoszenia, które wpłyną po terminie, o których mowa w
ust. 1, nie będą podlegały ocenie.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia opóźnione, utracone lub uszkodzone z
przyczyn leżących po stronie operatorów pocztowych.
§ 8.
Prace komisji Konkursowej
1. Zgłoszone prace będą oceniane przez Komisję Konkursową powołaną przez Marszałka Województwa
Pomorskiego, której zadaniem jest ocena prac konkursowych oraz wybór laureatów i przyznanie nagród.
2. Przy wyborze prac będą oceniane:
a) zgodność tematu pracy z tematyką konkursową,
b) estetyka i sposób wykonania pracy,
c) oryginalne spojrzenie na problematykę związaną z funduszami UE,
d) kreatywność.
3. Komisja Konkursowa ma prawo nie przyjąć do oceny prac nieujmujących tematu lub niespełniających
wymagań formalnych.
4. Rozstrzygnięcia podjęte przez Komisję Konkursową są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
5. Lista laureatów zostanie opublikowana na stronie internetowej
www.pomorskie.ksow.pl w terminie do 30 listopada 2016 r.

www.dprow.pomorskie.eu

i

§ 9.
Nagrody
1. Laureaci Konkursu oraz autorzy najciekawszych prac zostaną nagrodzeni i wyróżnieni.
2. Laureaci Konkursu oraz autorzy najciekawszych prac otrzymają nagrody rzeczowe o łącznej wartości
nieprzekraczającej 9 000 zł w tym 3 nagrody za I, II i III miejsce oraz 9 nagród rzeczowych za
wyróżnienia.
3. W przypadku powstania obowiązku zapłaty podatku w związku z otrzymaniem nagród rzeczowych
Organizator jest płatnikiem zryczałtowanego podatku dochodowego i zobowiązany jest do wypełnienia
wszystkich, wynikających z tego tytułu zobowiązań podatkowych, wobec właściwego urzędu
skarbowego. W tym celu Organizator dodatkowo ufunduje zwycięzcom nagród w Konkursie nagrodę
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pieniężną, w wysokości odpowiadającej wartości podatku dochodowego należnego z tytułu otrzymania
nagrody, której wartość przekracza 760 zł. Organizator, w przypadku gdy zaistnieje taki obowiązek,
zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991
roku (Dz.U. nr 14 poz. 176 z 2000r. ze zm.) przed wydaniem nagrody rzeczowej obliczy, pobierze i
odprowadzi do właściwego urzędu skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy od wartości
nagrody.
4. Laureatom Konkursu nie przysługują roszczenia o wypłatę równowartości pieniężnej uzyskanych
nagród.
5. Nagrody zostaną sfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy technicznej Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
6. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do dnia 30 listopada 2016r.
7. Wręczenie nagród nastąpi na uroczystej gali podsumowującej Konkurs. O terminie i miejscu Gali
zostaną pisemnie powiadomione szkoły, w których uczą się wyłonieni laureaci Konkursu.
8. Ponadto planuje się opublikowanie dwunastu najwyżej ocenianych prac w formie kalendarza ściennego.

§ 10.
Prawa autorskie
1. Z chwilą nadesłania zgłoszenia i pracy, na Organizatora przechodzą nieodpłatnie autorskie prawa
majątkowe do pracy w zakresie:
a) utrwalania i zwielokrotniania utworu w części lub w całości, tj. wytwarzania egzemplarzy utworu bez
względu na zastosowaną technikę, w tym technikę drukarską, reprograficzną, zapisu
magnetycznego oraz cyfrową, liczby i wielkość nakładu,
b) obrotu oryginałem utworu albo jego egzemplarzami, tj. wprowadzania do obrotu, najmu, użyczenia
oryginału lub jego egzemplarzy, publicznego udostępniania utworu rozpowszechniania,
wystawiania, wyświetlania również w formie cyfrowej lub drogą elektroniczną, wykorzystania utworu
w części lub w całości m.in. w wydawnictwie książkowym, kalendarzu wielo lub jednoplanszowym,
publikacjach elektronicznych, w celach informacyjnych, promocyjnych, reklamowych, Public
Relations,
c) praw pokrewnych z zastrzeżeniem obowiązku ujawnienia nazwiska Uczestnika konkursu, do czego
Organizator jest upoważniony,
d) przechowywanie w bazie danych,
e) wprowadzanie do pamięci komputerów i serwerów sieci komputerowych,
f)

wystawianie lub publiczną prezentację,

g) prawo do korzystania w całości lub części oraz łączenia z innymi utworami, tworzenia
opracowań, w szczególności poprzez dodanie różnych elementów, modyfikację,
h) oraz wyłączne prawo do zezwalania na wykonywanie prawa zależnego do opracowań tych prac.
2. Uczestnik Konkursu nie ma prawa do wykorzystania utworu lub jego części w jakimkolwiek innym
wydawnictwie.
3. Wraz z przeniesienie autorskich praw majątkowych do utworu powoduje na Organizatora przechodzi
własności oryginału egzemplarza utworu.
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4. Przeniesienie autorskich praw majątkowych następuje na czas nieokreślony.
5. Organizator jest upoważniony do opracowania lub zlecenia opracowania utworu, do dokonywania
skrótów, obróbek graficznych.
6. Organizatorowi przysługuje prawo do zezwalania na korzystanie i rozporządzanie opracowaniami
utworu.
7. Uczestnikom Konkursu nie przysługują żadne roszczenia względem Organizatora z tytułu wykorzystania
przez niego pracy konkursowej, nadesłanej wraz z formularzem zgłoszeniowym lub z tytułu jej
niewykorzystania albo wykorzystania w ograniczonym zakresie.
8. Uczestnikom Konkursu nie przysługuje żadne wynagrodzenie z tytułu korzystania przez Organizatora z
przekazanych prac.
9. Uczestnicy Konkursu ponoszą wszelką odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich, w
szczególności wynikających z prawa autorskiego.

§ 11.
Inne postanowienia
1. Przystąpienie do Konkursu jest dobrowolne i równoznaczne z akceptacją przez rodzica / opiekuna
prawnego oraz szkołe Regulaminu konkursu w całości.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie w czasie trwania Konkursu i zobowiązuje
się do natychmiastowego opublikowania zmienionego regulaminu w miejscach, w których uprzednio
opublikował Regulamin konkursu. Zmiany w Regulaminie nie powodują anulowania przyjętych zgłoszeń
przed tymi zmianami.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu Konkursu, jego przerwania, zawieszenia lub
odwołania z ważnych przyczyn.
4. Organizator nie zwraca nadesłanych prac.
5. Koszty przesyłki pracy plastycznej ponosi szkoła.
6. Administratorem danych osobowych przekazanych przez szkołę jest Zarząd Województwa
Pomorskiego, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk. Dane osobowe przekazane Organizatorowi będą
przez niego przetwarzane wyłącznie w celach związanych z realizacją Konkursu oraz z wykorzystaniem
pracy zgłoszonej w ramach Konkursu. Dane osobowe będą przekazywane wyłącznie podmiotom na
podstawie przepisów prawa, zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
7. Sytuacje nieobjęte niniejszym Regulaminem rozstrzyga Organizator Konkursu.
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.
Załącznik nr 1 do Regulaminu

Zgłoszenie udziału w konkursie plastycznym dla dzieci,
poświęconym tematyce unijnej
pt. „Tu jest moje miejsce – Pomorskie!”
Imię i nazwisko
Uczestnika
Konkursu
Data urodzenia
Uczestnika
Konkursu
Klasa
Tytuł zgłoszonej
pracy
Nazwa i adres
szkoły do której
uczęszcza
Uczestnik Konkursu
Nr telefonu, adres
e-mail szkoły do
której uczęszcza
Uczestnik Konkursu
Nazwa Gminy, na
terenie której mieści
się szkoła

Oświadczam, iż zapoznaliśmy się z Regulaminem konkursu plastycznego dla dzieci, o tematyce unijnej
pt. „Tu jest moje miejsce – Pomorskie!” i akceptujemy wszystkie jego postanowienia.

………………………………………
data, podpis dyrektora szkoły

………………………………….
pieczątka szkoły
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Załącznik nr 2 do Regulaminu

Zgoda na udział w konkursie plastycznym dla dzieci,
poświęconym tematyce unijnej
pt. „Tu jest moje miejsce – Pomorskie!”
Wyrażam(y) zgodę na:
1. udział dziecka ………………….……….......……….….. (imię i nazwisko Uczestnika Konkursu) w na
podanie do publicznej wiadomości danych osobowych oraz wizerunku dziecka
…………………..(imię i nazwisko Uczestnika Konkursu) oraz upublicznienie jego pracy zgłoszonej
w ramach Konkursu;
2. na przetwarzanie danych osobowych moich i mojego dziecka …………………….……………….
(imię i nazwisko Uczestnika Konkursu) przez szkołę oraz przekazanie ich Województwu
Pomorskiemu dla potrzeb niezbędnych do realizacji Konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia
1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 922 ).
a także oświadczam(y) iż:
1. zapoznałam(liśmy) się z Regulaminem konkursu plastycznego dla dzieci, o tematyce unijnej
pt. „Tu jest moje miejsce – Pomorskie!” i akceptuję(my) wszystkie jego postanowienia;
2. przekazana
w
ramach
Konkursu
praca
została
wykonana
samodzielnie
przez…………………………………………………………………(imię
i
nazwisko
Uczestnika
Konkursu);
3. przekazana w ramach Konkursu praca wykonana przez ……………………....….……(imię i
nazwisko Uczestnika Konkursu) nie brała udziału w żadnym innym konkursie oraz nie była
publikowana.
4. w momencie przekazania pracy przenoszę nieodpłatnie autorskie prawa majątkowe do pracy
wykonanej
przez
………………….
(imię
i
nazwisko
Uczestnika
Konkursu)
na Organizatora Konkursu w zakresie określonym w § 9 Regulaminu konkursu;
5. przyjmuję do wiadomości, że:
1) Administratorem danych osobowych przekazanych przez szkołę jest Zarząd Województwa
Pomorskiego ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk.
2) Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji Konkursu oraz
ewentualnego wykorzystania pracy zgodnie z postanowieniami
Regulaminu. Dane
osobowe będą przekazywane wyłącznie podmiotom na podstawie przepisów prawa,
zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
3) Mam prawo dostępu do treści danych i ich poprawiania.

…….………………………………………………
data i czytelny podpis rodzica/opiekuna
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