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Zadanie współfinansowane ze środków Województwa lubuskiego. 

 

 
 

Regulamin konkursu plastycznego, realizowanego w ramach projektu  
„ Wolność, marzenia, prawda – 30 lecie wyborów czerwcowych” 

 

 
§1 

Postanowienia ogólne 
1. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Między Odrą a Bobrem ogłasza konkurs 
plastyczny pt.: „Wolność, marzenia, prawda – 30 lecie wyborów czerwcowych” 
dalej „Konkursem". 
2. Konkurs jest organizowany w ramach projektu pn. „Ku jedności i wolności – 
historyczne i współczesne wartości niepodległościowe młodych Lubuszan”. 
3. Konkurs jest przeprowadzany oraz nadzorowany przez Stowarzyszenie Lokalna 
Grupa Działania Między Odrą a Bobrem, zwane dalej „Organizatorem". 
4. Osobą wyznaczoną do kontaktu, w związku z organizacją konkursu jest 
animator/doradca Gabriela Ośka Tel.690-299-135,  
e-mail: lgd@miedzyodraabobrem.pl    
 
 

§2 
Cel i zasady Konkursu 

1. Konkurs plastyczny poświęcony jest tematyce wyborów dnia 4 czerwca 1989 r.. 
2. Konkurs ma charakter edukacyjny, a jego tematyka ma na celu zainteresowanie 
młodych lubuszan wydarzeniami czerwca 1989 r., kształtowanie postaw patriotycznych, 
upowszechnianie wiedzy nt. wydarzeń 1989 roku oraz aktywizację i zwiększenie 
poziomu wiedzy historycznej młodzieży. 
Zależy nam na tym, by uczniowie poprzez swoje prace plastyczne wyrazili: 
- czym dla nich są wybory, jak je rozumieją oraz jak je widzą, 
- co chcieliby powiedzieć kandydatom startującym do sejmu i senatu w wyborach z 1989 
roku, 
- co chcieliby przekazać innym na temat wyborów z dnia 4 czerwca 1989 roku. 
3. Prace powinny być wykonane w formie rysunku lub malunku w jednej 
z następujących technik plastycznych: kredki, pastele, farby plakatowe, tempera, pisaki, 
grafika i mieć format A3, w orientacji poziomej lub pionowej. 
4. Do Konkursu mogą zostać zgłoszone jedynie te prace, które nie zostały uprzednio 
zgłoszone do innego Konkursu. 
5. Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny. 
6. Prace nadesłane na Konkurs nie będą zwracane uczestnikom. 
7. Konkurs odbędzie się w dwóch kategoriach: pierwsza to klasy 6-8 szkół 
podstawowych a druga kategoria klasy ponadpodstawowe. 
8. Informacje na temat Konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej 
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Między Odrą a Bobrem  

§3 
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Zasady uczestnictwa w Konkursie 
1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie uczniowie klas 6-8 szkół podstawowych 
oraz ponadpodstawowych, zlokalizowanych na terenie 3 powiatów województwa 
lubuskiego: zielonogórskiego, nowosolskiego i krośnieńskiego.  
2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być członkowie rodzin osób zatrudnionych przez 
Organizatora. 
3. Każdy uczestnik może przesłać maksymalnie jedną pracę. 
4. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest: 

1) Złożenie pracy konkursowej w terminie do dnia 18 września 2019 roku 
(decyduje data stempla pocztowego). 

2) Przesłanie skanu oraz oryginału deklaracji uczestnictwa szkoły do dnia  
18 września 2019 roku. 
3) Podpisanie pracy imieniem i nazwiskiem autora oraz wskazanie wieku i klasy, 

na odwrocie pracy. 
4) Dołączenie do pracy konkursowej formularza zgłoszeniowego z danymi 

uczestnika i szkoły, którego wzór został określony w załączniku do niniejszego 
regulaminu. 

5) Przesłanie skanu formularza zgłoszeniowego na adres: 
lgd@miedzyodraaborem.pl do dnia 18 września 2019 roku. 

6)  Przesłanie pracy pocztą na adres: 
BIURO LGD MIĘDZY ODRĄ A BOBREM 

ul. Lipowa 1, 66-003 Zabór 
5. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest wyrażenie pisemnej zgody 
rodziców/opiekunów prawnych uczestnika na udział w Konkursie. Wzór stosownego 
oświadczenia znajduje się na formularzu zgłoszeniowym, stanowiącym załącznik do 
niniejszego regulaminu. Wyrażenie zgody, o której mowa w zdaniu wcześniejszym, jest 
równoznaczne z akceptacją wszystkich postanowień Regulaminu Konkursu. 
6. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem licencji na 
wykorzystanie prac. Uczestnik Konkursu udziela Organizatorowi nieodpłatnej, 
nieograniczonej terytorialnie i czasowo licencji na publiczne udostępnianie pracy przez 
Organizatora, w szczególności na potrzeby realizacji i promocji Konkursu, jak również 
na wszystkie czynności konieczne dla udostępnienia pracy lub realizacji Konkursu, w 
tym w szczególności wprowadzania pracy do sieci komputerowych, Internetu, 
wielokrotne utrwalanie i zwielokrotnianie projektu każdą techniką oraz przesyłanie 
innym podmiotom współpracującym z Organizatorem. 
7. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do wykluczenia Uczestnika z Konkursu, 
w szczególności w następujących przypadkach: 

1) złamania postanowień Regulaminu, a w szczególności nie spełnienie 
warunków określonych w § 3 ust. 4 Regulaminu, 
2) niesamodzielnie wykonanej pracy, 
3) plagiatu, 
4) zachowań nieetycznych i sprzecznych z prawem, 
5) podania nieprawdziwych lub niepełnych danych. 

mailto:lgd@miedzyodraaborem.pl
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8. Wysyłając wypełniony formularz zgłoszeniowy, Uczestnik wyraża zgodę na 
przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora, w zakresie opisanym 
w niniejszym Regulaminie w celu udziału w Konkursie, przebiegu i promocji Konkursu 
oraz ewentualnego umieszczenia danych osobowych na liście zwycięzców Konkursu, 
zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 
r. Nr 101, poz.926, z późn. zm.). Powyższe dane zostaną wykorzystane wyłącznie na 
potrzeby udziału w Konkursie i po realizacji, zgodnie z art. 2 w/w ustawy, zostaną 
zanonimizowane. Każdy Uczestnik Konkursu ma prawo do wglądu do swoich danych, ich 
poprawiania oraz sprzeciwu co od ich przetwarzania. 
9. Administratorem danych jest BIURO LGD MIĘDZY ODRĄ A BOBREM, ul. Lipowa 1,  
66-003 Zabór. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu realizacji Konkursu i nie 
będą przekazywane innym odbiorcom. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo 
dostępu do treści jej danych oraz możliwość ich poprawiania. 
10. Brak udzielenia zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia udział 
w Konkursie. 

 
§5 

Komisja Konkursowa 
1. W celu oceny nadesłanych prac zostanie powołana przez Organizatora Komisja 
Konkursowa. 
2. W skład Komisji Konkursowej wejdą członkowie wskazani przez Organizatora, będący 
pracownikami Organizatora i Współorganizatora Konkursu. 
3. Zadaniem Komisji Konkursowej jest: 

1) ocena nadesłanych prac pod względem formalnym oraz zakwalifikowanie 
nadesłanych prac do udziału w Konkursie, 
2) ocena prac zakwalifikowanych do udziału w Konkursie, 
3) wybór 2 (słownie: dwóch) zwycięskich prac w dwóch kategoriach oraz 4 
(słownie: czterech) wyróżnionych prac 

4. Komisja Konkursowa oceniać będzie prace według następujących kryteriów: 
1) estetyka wykonania pracy, 
2) pomysłowość i oryginalność, 
3) samodzielność wykonania pracy. 
 

§6 
Rozstrzygnięcie Konkursu 

1. Wszyscy uczestnicy Konkursu, których prace zostały zakwalifikowane do udziału 
w Konkursie otrzymają „Podziękowania za udział w konkursie”. Wszystkie te prace 
zostaną utrwalone cyfrowo. 
2. Szkoły podstawowe, z których nadesłano min. 10 zakwalifikowanych do udziału w 
konkursie prac, otrzymają „Podziękowania za udział w konkursie”. 
3. Spośród nadesłanych prac Komisja Konkursowa wyłoni w terminie do dnia 
28 września 2019 roku 2 (słownie: dwie) zwycięskie pracę wśród prac nadesłanych 
przez uczniów. 
4. Autorzy zwycięskich pracy otrzymają nagrody główne o wartości 250 zł każda. 
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5. Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się 29 września na terenie Lubuskiego Muzeum 
Wojskowego w Drzonowie podczas pikniku historycznego, na który również zaprosimy 
reprezentacje szkół biorących udział w projekcie. 
 
 

§7 
Postanowienia końcowe 

1. Organizator zastrzega sobie możliwość przerwania lub zakończenia Konkursu, nie 
wręczając nagród. 
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające 
przeprowadzenie Konkursu spowodowane działaniami siły wyższej lub okolicznościami 
niezależnymi od Organizatora. 
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne, 
mające wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa w Konkursie. 
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu oraz warunków 
Konkursu. 
5. Zgłoszenie pracy do Konkursu jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu Konkursu. 
 
 
Załączniki do regulaminu: 
 
Zał. 1 – Formularz zgłoszeniowy 
Zał. 2 – Deklaracja uczestnictwa szkoły 


