
REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO „MOJA OJCZYZNA”  

W RAMACH OBCHODÓW 100-LECIA ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI  

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE  

Organizatorem konkursu plastycznego „Moja Ojczyzna” jest Starostwo Powiatowe w Strzelcach 

Krajeńskich, Gmina Strzelce Krajeńskie i Strzelecko Ośrodek Kultury. 

§2CELE KONKURSU 

Konkurs organizowany jest z okazji 100. Rocznicy Święta Odzyskania Niepodległości. Celem 

konkursu jest rozbudzanie inwencji twórczej i kreatywności oraz edukacja obywatelska  

i kształtowanie postaw patriotycznych. 

§3 

WARUNKI UCZESTNICTWA 

1. Uczestnikami Konkursu mogą być dzieci z przedszkoli oraz szkół z terenu Powiatu Strzelecko-

Drezdeneckiego, z podziałem na kategorie wiekowe: 

a) przedszkolaki w wieku 3-4 lata, 

b) przedszkolaki w wieku 5-6 lat, 

c) klasy I-III szkoły podstawowej, 

d) klasy IV-VI szkoły podstawowej, 

e) dzieci, osoby dorosłe z niepełnosprawnościami. 

2. Technika plastyczna dowolna 

3. Format pracy - A4. 

4. Autorem pracy zgłoszonej do Konkursu może być 1 osoba. 

5. Każdy uczestnik może zgłosić do Konkursu jedną pracę. 

6. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy  i przedstawiciele Organizatora, a także 

członkowie najbliższej rodzin tych osób. 

7. Warunkiem zakwalifikowania pracy do Konkursu jest dostarczenie – wraz z pracą – 

prawidłowo wypełnionej i podpisanej karty zgłoszeniowej wraz ze zgodą na upublicznienie 

danych (załącznik nr 1 do Regulaminu) oraz spełnienie warunków zapisanych w Regulaminie. 

8. Regulamin, wraz ze wzorem karty zgłoszeniowej i zgody na upublicznienie danych, 

zamieszczony jest na stronie internetowej: www.fsd.pl. 

§4 

TERMIN I WARUNKI DOSTARCZENIA PRAC 

1. Termin dostarczenia prac upływa 26 października 2018r. (decyduje data wpływu do urzędu). 

Prace dostarczone po terminie nie będą oceniane. 

2. Pracę wraz z wypełnioną kartą zgłoszeniową i zgodą na upublicznienie danych należy przesłać 

pocztą na adres: 

Starostwo Powiatowe w Strzelcach Krajeńskich 

ul. Ks. St. Wyszyńskiego 7, 

66-500 Strzelce Krajeńskie 



z dopiskiem „konkurs plastyczny Moja Ojczyzna” 

lub złożyć osobiście w sekretariacie urzędu, ul. Ks. St. Wyszyńskiego 7, I piętro, pok. 103 w godzinach 

urzędowania Starostwa Powiatowego w Strzelcach Krajeńskich. 

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe podczas przesyłki. 

4. Organizator nie zwraca nadesłanych prac. 

§5 

ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD  

1. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do 5 listopada 2018r., a wyniki zostaną podane do 

wiadomości publicznej na stronie internetowej www.fsd.pl. 

2. O wyłonieniu zwycięzców Konkursu decyduje powołana w tym celu Komisja Konkursowa, 

zwana dalej Komisją. 

3. Komisję powołuje Organizator. 

4. Komisja Konkursowa przy ocenie prac będzie brała pod uwagę zgodność z tematyką 

konkursu, pomysłowość, samodzielność wykonania oraz wartość artystyczną. 

5. Decyzje Komisji są ostateczne i nieodwołalne. 

6. Prace niespełniające warunków regulaminowych nie będą oceniane przez Komisję. 

7. W każdej kategorii wiekowej zostaną przyznane nagrody oraz wyróżnienia. 

8. Uroczyste rozdanie nagród odbędzie się w dniu 11 listopada 2018r., podczas uroczystych 

obchodów 100. Rocznicy Święta Niepodległości. 

§6 

USTALENIA DODATKOWE 

1. Autorzy prac przenoszą na Organizatora nieograniczone prawa autorskie do swoich prac.  

W tym celu uczestnik składa stosowne oświadczenie, podpisane również przez rodzica lub 

opiekuna prawnego, zamieszczone na karcie zgłoszeniowej. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania w materiałach edukacyjnych, 

informacyjnych i promocyjnych wszystkich prac nadesłanych do Konkursu. 

3. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu. 

4. Wszelkie sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem rozstrzyga Organizator. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fsd.pl/

