
                 

 

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO OGŁOSZONEGO WŚRÓD DZIECI  

I MŁODZIEŻY Z TERENU GMINY GRUTA 

       REALIZWOANEGO W RAMACH PROJEKTU: 

  „PARTYCYPACJA W PLANOWANIU” 

 

Organizator Konkursu 

1. Organizatorem konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży, zwanego dalej „Konkursem", 
jest Gmina Gruta, zwana dalej „Organizatorem".  

2. Konkurs organizowany jest w ramach realizacji projektu „Partycypacja w Planowaniu" 
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego. 

3. Zasady Konkursu określa niniejszy Regulamin, który wchodzi w życie z dniem ogłoszenia 
Konkursu i obowiązuje do czasu jego zakończenia. 

Cel i tematyka Konkursu 

1. Celem konkursu jest zaangażowanie najmłodszych mieszkańców Gminy Gruta w procesy 
kreowania polityki przestrzennej i społecznej oraz identyfikowanie ze swoim miejscem 
zamieszkania, kształtowanie zainteresowań architekturą i urbanistyką w najbliższym 
otoczeniu. 

2. Prace konkursowe mają mieć jednoznaczny związek z obszarem Gminy Gruta, jako 
miejscem zamieszkania i/lub edukacji uczestników oraz nawiązywać do tematyki związanej 
z planowaniem przestrzennym. 

Przedmiot Konkursu 

Przedmiotem Konkursu jest wykonanie pracy plastycznej na temat „Moja Gmina/Moja 
Miejscowość w przyszłości”, w dowolnej technice płaskiej (rysunek, pastele, farby plakatowe, 

tempera, pisaki, grafika, wyklejanka, kolaż, itp.) z wyłączeniem technik nietrwałych (np. 
materiałów sypkich), na papierze format A3 lub A4. 

Warunki uczestnictwa w Konkursie 

1. Uczestnikami konkursu mogą być dzieci i młodzież zamieszkałe na terenie Gminy Gruta, 
uczęszczające do przedszkola i szkoły podstawowej w podziale na kategorie wiekowe:  

I kategoria: do 7 lat, 

 II kategoria: 7 – 9 lat 



III kategoria: 10 – 12 lat 

IV kategoria: 13 – 15 lat 

2. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną pracę plastyczną wykonaną osobiście.  

3. Każda nadesłana praca powinna być na odwrocie podpisana imieniem i nazwiskiem wraz 
z podaniem kategorii wiekowej. 

4. Uczestnik konkursu wraz z pracą plastyczną dostarcza formularz zgłoszeniowy (załącznik 
nr 1 do Regulaminu) z wymaganą zgodą rodziców/opiekunów (załącznik nr 2 do 
Regulaminu).  

5. Organizator zastrzega sobie, że nie będzie zwracał uczestnikom konkursu przekazanych 
prac plastycznych. 

6.Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z:  

1) oświadczeniem Uczestników, że pracę sporządzili samodzielnie i jej 
zgłoszenie do Konkursu nie narusza praw osób trzecich,  

2) oświadczeniem Uczestników, iż posiadają prawa autorskie osobiste 
i majątkowe do pracy konkursowej,  

3) zgodą Uczestników na: prezentację najciekawszych prac konkursowych, 
wyłonionych w konkursie, zgodą na umieszczenie zdjęć pracy na stronie 
internetowej Gminy Gruta oraz wykorzystaniem pracy przez Urząd Gminy 
Gruta do celów informacyjnych i promocyjnych.  

7. Uczestnictwo w Konkursie jest bezpłatne i dobrowolne.  
 

8. Organizator ma prawo nie zakwalifikować do Konkursu prac niespełniających 
kryteriów zawartych w Regulaminie, niezwiązanych z tematem Konkursu, zawierających 
treści powszechnie uznawane za wulgarne lub obraźliwe, naruszających prawo polskie lub 
prawa osób trzecich, wadliwych technicznie oraz dostarczonych po terminie określonym 
w Regulaminie, tj. prac, które nie znajdą się w Urzędzie Gminy Gruta do godz. 13.00 dnia   
31 lipca 2020 r. 

Przebieg konkursu 

1. Prace plastyczne wraz z formularzami zgłoszeniowymi należy dostarczyć osobiście (Biuro 
Obsługi Interesanta) lub pocztą w terminie do dnia 31.07.2020 r. na adres: Urząd Gminy 
Gruta, Gruta 244, 86-330 Mełno z dopiskiem konkurs plastyczny 

2. O terminie dostarczenia przesyłki decyduje data stempla pocztowego lub data wpływu do 
Organizatora.  

3. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 07.08.2020 r. 

4.Wyniki Konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Gminy Gruta 
(www.gruta.pl) 

5. Laureaci zostaną powiadomieni o miejscu i czasie wręczenia nagród za pośrednictwem 
rodzica/opiekuna. 

 

http://www.gruta.pl/


Ocena prac konkursowych 

1. Organizator powoła 4-osobową Komisję Konkursową w skład, której wejdą przedstawiciele 
Organizatora zwaną dalej „Komisją".  

2. Do zadań Komisji należy w szczególności kwalifikacja prac zgłoszonych do Konkursu, ich 
ocena oraz wybór laureatów.  

3. Komisja oceniając prace będzie brała pod uwagę m.in. staranność wykonanych prac, 
kompozycję, wyobraźnię twórczą, interpretację własną tematu Konkursu oraz samodzielność 
wykonanych prac. 

4. Decyzje Komisji są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie. 

Nagrody 

1. Komisja Konkursowa wybierze zwycięzców w każdej kategorii wiekowej Konkursu. 

2. Nagrodzone zostaną trzy pierwsze miejsca w każdej kategorii. Komisja Konkursowa może 
przyznawać wyróżnienia. 

3. Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe. 

4.Organizator zastrzega sobie prawo odejścia od konieczności wyłonienia zwycięzców 
konkursu w przypadku, gdy jakość zgłoszonych do konkursu prac plastycznych, bądź ich 
tematyka nie będzie spełniała minimalnych założeń ustalonych przez Komisję Konkursową. 
Decyzję o takim rozwiązaniu podejmuje Komisja Konkursowa. 

Postanowienia końcowe 

1. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej Organizatora. 

2. Dodatkowych informacji o konkursie udzielają pracownicy Referatu Inwestycji, Ochrony 
Środowiska i Rolnictwa (Tel. 56 4683121 wew. 104). 

3. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do rozstrzygania spraw nieuregulowanych 
niniejszym Regulaminem. 

Dane osobowe 

 
1. Administratorem danych osobowych zbieranych bezpośrednio od osób, których dane 

dotyczą w związku z Konkursem, jest Organizator.  
 

2. Organizator przetwarza dane osobowe w zgodzie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 
2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1781) oraz zgodnie z art. 13 
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 
r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(RODO).  

 
3. W ramach Konkursu zbierane są dane osobowe:  

a) dotyczące Uczestników – imiona i nazwiska, adres e-mail;  



b) dotyczące opiekunów prawnych – imiona i nazwiska  
4. Dane osobowe ww. osób przetwarzane są przez Organizatora w celu opisanym 

w Regulaminie.  
 

5. Zgłaszający wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz na nieodpłatne 
używanie, wykorzystanie i rozpowszechnianie wizerunku uczestnika konkursu w zakresie 
opisanym w Regulaminie poprzez jego akceptację przy przystąpieniu do Konkursu. 
W imieniu Uczestnika, zgoda musi zostać wyrażona przez opiekuna prawnego. Wzór 
zgody stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.  

 
 

6. Usunięcie danych osobowych z bazy danych Administratora następuje poprzez złożenie 
mu stosownego oświadczenia. Dane zostaną usunięte z bazy danych osobowych 
w terminie do 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia.  
 

7. Organizator zachowuje wszelkie środki bezpieczeństwa w celu ochrony poufności 
i integralności powierzonych mu danych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu plastycznego pt „Moja Gmina/Moja Miejscowość 

w przyszłości” 

 

 

 

Formularz zgłoszeniowy do udziału w konkursie plastycznym pt „Moja Gmina/Moja 

Miejscowość w przyszłości” 

 

 

 

 

Imię i nazwisko Uczestnika konkursu 

.................................................................................................................................... 

Adres zamieszkania Uczestnika konkursu oraz adres do korespondencji jeżeli jest  

inny niż adres zamieszkania 

...................................................................................................................................... 

Data urodzenia............................................................................................................. 

Telefon kontaktowy/e-mail............................................................................................. 

 

 

                                              ………………………………………………………………… 

Miejscowość, data, czytelny podpis opiekunów prawnych 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu plastycznego pt „Moja Gmina/Moja Miejscowość 

w przyszłości” 

 

Zgoda przedstawicieli ustawowych uczestnika na udział w konkursie 

 

Wyrażam zgodę na uczestnictwo mojej/mojego córki/syna/podopiecznego 

w konkursie plastycznym pt. „Moja Gmina/Moja Miejscowość w przyszłości”. Oświadczam, że 

zapoznałem/łam się z Regulaminem Konkursu i go akceptuję. Wyrażam zgodę na 

wielokrotne, nieodpłatne publikowanie pracy plastycznej mojej/mojego 

córki/syna/podopiecznego, bez ograniczeń terytorialnych oraz opublikowanie jego imienia, 

nazwiska, miejsca zamieszkania i wieku w materiałach promocyjnych związanych 

z konkursem i innymi działaniami promocyjnymi w publikacjach Organizatora oraz na jego 

stronie internetowej, a także na jej wykorzystywanie w celach promocyjnych 

i marketingowych przez Organizatora, w tym w szczególności na utrwalenie 

i zwielokrotnienie pracy plastycznej mojej/mojego córki/syna/podopiecznego każdą techniką, 

na jakichkolwiek nośnikach, bez ograniczeń co do ilości i wielkości nakładu, a także 

rozpowszechniania pracy plastycznej poprzez publiczne udostępnianie w wybranym miejscu 

i czasie, w szczególności w sieciach komputerowych, Internecie, publikacjach. Wyrażam 

zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojej/mojego córki/syna/podopiecznego przez 

Urząd Gminy Gruta - Organizatora konkursu „Moja Gmina/Moja Miejscowość w przyszłości” 

w celach wynikających z regulaminu Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 

1997roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r. nr 133, poz. 883 z późniejszymi 

zmianami) 

 

 

 

 

............................................................................. 

 

                                                                 Miejscowość, data, czytelny podpis opiekunów prawnych 

 


