
                            
 
 
 

 

REGULAMIN  

KONKURSU PLASTYCZNEGO NA NAJŁADNIEJSZY PLAC ZABAW 

 

I. ORGANIZATOR: 

1. Organizatorem konkursu jest Ośrodek Kultury i Rekreacji w Pakosławiu. 

2. Adres Organizatora: 

Ośrodek Kultury i Rekreacji w Pakosławiu, 

ul. Kolejowa 4, 

63-920 Pakosław. 

3. Osoby upoważnione do udzielania informacji na temat konkursu: 

-Karolina Sierpowska, 

-Joanna Kuźnia, 

-Halina Kusz-dyrektor. 

 

Tel. (65) 547-84-78, 605-441-997 

E-mail: okirpakoslaw@wp.pl 

 

II. CELE: 

- informowanie dzieci od najmłodszych lat o możliwościach poprawy jakości życia 

na obszarach wiejskich, 

- zaznajamianie już najmłodszych mieszkańców gminy z pozytywnymi aspektami współpracy 

z Unią Europejską poprzez wskazanie im inwestycji wykonanych na terenie Gminy Pakosław 

dzięki funduszom unijnym, korzystnych nie tylko z punktu widzenia dorosłych, ale 

i działalności skierowanej właśnie dla dzieci, szkół, przedszkoli, 

- rozwijanie kreatywności oraz zdolności manualnych poprzez udział w konkursie plastycznym 

na najładniejszy plac zabaw, który może powstać przy wykorzystaniu środków PROW, 

- podniesienie świadomości o możliwościach powstania nowych placów zabaw, 

- promocja Gminy Pakosław. 

 

III. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE: 

 

1. Konkurs organizowany jest w ramach operacji „Unia wspiera polskie wsie i Pakosław 

z country w tle” w obrębie Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-

2020, Planu operacyjnego na lata 2016-2017. 

2. Konkurs zostanie przeprowadzony za pośrednictwem szkół podstawowych, wśród 

uczniów  klas I-IV tychże szkół. 

3. Udział w konkursie jest bezpłatny. 

4. Prace na konkurs muszą być pracami własnymi, nigdzie wcześniej niepublikowanymi, 

nieprzedstawianymi na innych konkursach. Złożenie pracy na konkurs jest jednoznaczne ze 

złożeniem deklaracji o tych faktach. 

5. Tematyka prac powinna obejmować: 

- wizję placu zabaw, który może powstać w najbliższym otoczeniu uczniów, dzięki 

wykorzystaniu środków unijnych z PROW. 

6. Udział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa na wykorzystanie 

prac na następujących polach eksploatacji: używania w Internecie oraz w innych formach 

utrwaleń nadających się do rozpowszechniania (np. nośniki magnetyczne, elektroniczne, 

optyczne, CD-ROM wprowadzenie do obrotu, wprowadzenie do pamięci komputera), 
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prezentowania prac na wystawach organizowanych w celu popularyzacji funduszy unijnych 

oraz na ich publiczne wykorzystanie. 

7. Osoby nadsyłające prace konkursowe wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora 

konkursu swoich danych osobowych (Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 

1997 roku, Dz. U. Nr 133, poz. 833, z późn. zm). 

8. Prace zgłoszone do konkursu nie będą zwracane autorom. Zgłoszenie prac do konkursu jest 

równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem na Organizatora prawa własności  złożonych 

prac. 

9. Prace nie spełniające zasad uczestnictwa nie będą brane pod uwagę przez Komisję 

Konkursową; organizatorzy nie odpowiadają za zniszczenie prac w trakcie ich transportu oraz 

ekspozycji. 

 

IV. TERMIN I MIEJSCE: 

-etap szkolny – od 8 maja do 31 maja 2017r. – szkoły podstawowe z terenu Gminy Pakosław, 

-etap gminny – czerwiec-lipiec 2017r. – Ośrodek Kultury i Rekreacji w Pakosławiu. 

 

V. UCZESTNICTWO: 

 

Uczniowie klas I-IV szkół podstawowych  z terenu Gminy Pakosław, tj. uczniowie Szkoły 

Podstawowej w Chojnie, Szkoły Podstawowej w Pakosławiu, Szkoły Podstawowej w Sowach. 

 

VI. WYMOGI FORMALNE: 

 

1. Prace mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną (np. ołówek, kredka, pastele, farby 

plakatowe, wycinanki itp.). 

2. Obowiązuje format A3 bloku technicznego lub rysunkowego (297x420 mm). 

3. Na odwrocie pracy należy umieścić: imię i nazwisko wykonawcy, nazwę szkoły, klasę. 

Prosimy o umieszczenie adnotacji: Praca na konkurs: „Unia wspiera polskie wsie i Pakosław 

z country w tle”. 

 

VII. OCENA PRAC KONKURSOWYCH: 

 

1. Prace oceniane będą dwuetapowo: 

-na szczeblu szkolnym: 

W konkursie uczestniczyć będą uczniowie z trzech szkół, z czterech klas z każdej szkoły. 

Wychowawcy klas I-IV szkół z terenu Gminy Pakosław przekazują informacje w swoich 

klasach, dzieci wykonują prace w domach lub podczas zajęć szkolnych. 

Wychowawcy w terminie do 31 maja 2017r. zbierają prace uczniów, wyłaniają 

10 najładniejszych prac z każdej szkoły, każda innego autorstwa. Następnie należy je 

dostarczyć osobiście lub nadesłać pocztą w terminie do 7 czerwca 2017r. do Ośrodka Kultury 

i Rekreacji w Pakosławiu (decyduje data stempla pocztowego). W przypadku przesłania przez 

szkołę większej liczby prac niż zostało to określone przez Organizatora, wszystkie prace 

zostaną zwrócone do szkoły bez dopuszczenia ich do konkursu. 
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-na szczeblu gminnym: 

Trzydzieści prac laureatów etapu szkolnego bierze udział w eliminacjach gminnych. 

Wyłonione przez wychowawców prace podlegają ocenie  i końcowej weryfikacji przez komisję 

konkursową. 

Wyłonionych zostanie 3 laureatów z  Gminy Pakosław (miejsca I, II, III), którzy otrzymają 

nagrody rzeczowe, adekwatne do zajmowanego miejsca. 

2. Kryteria oceny ustalone zostają w następujący sposób: 

a) trafność doboru tematu pracy, 

b) jakość wykonania, 

c) oryginalność, 

d) stopień trudności wykonania. 

 

VIII. OGŁOSZENIE WYNIKÓW: 

 

1. Oficjalne ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród nastąpi podczas imprezy plenerowej 

pn. „Unia wspiera polskie wsie i Pakosław z country w tle” dnia 16 lipca 2017r. nad zalewem 

w Pakosławiu. 

2. Prace konkursowe będą prezentowane na wystawie pokonkursowej nad zalewem 

w Pakosławiu dnia 16 lipca 2017r. 

3. Laureaci etapu gminnego otrzymają nagrody rzeczowe, natomiast laureaci etapu szkolnego - 

pamiątkowe dyplomy. 

 

 

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 

 

1. W skład komisji konkursowej wchodzą: 

-na poziomie szkolnym nauczyciele – wychowawcy klas, 

-na poziomie gminnym – komisja powołana przez Organizatora, w skład której wejdą 

pracownik Ośrodka Kultury i Rekreacji w Pakosławiu, Gminnej Biblioteki Publicznej 

w Pakosławiu oraz Wójt Gminy Pakosław. 

2. Regulamin konkursu jest dostępny na stronie internetowej: www.pakoslaw.com 

3. Sytuacje nieobjęte niniejszym Regulaminem rozstrzyga Organizator konkursu. 

4. Decyzje komisji konkursowej są ostateczne. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu. 

 

 

 

 

 

 

  


