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REGULAMIN 

OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO 

DLA DZIECI I MŁODZIEŻY 

pn. „Pszczoła = Środowisko = Region” 2021 

Konkurs odbywa się pod Honorowym Patronatem Burmistrza Świecia 

 
 

CELE KONKURSU 
Celem konkursu jest:  
1. Promocja postaw społecznych, w oparciu o poszanowanie otoczenia, z akcentem na rolę pszczoły 

w środowisku.  
2. Rozwój umiejętności plastycznych wśród dzieci i młodzieży.  
3. Konkurs ma na celu wyłonienie prac, które najcelniej ukażą ideę Konkursu.  
 

TEMATYKA KONKURSU 
Temat prac powinien obejmować aspekt obecności pszczoły w swoim otoczeniu - w środowisku. 
Szczególnie promowane będą prace pokazujące człowieka - pszczelarza, jego wkład w harmonijny 
rozwój środowiska.  
 

ORGANIZATOR KONKURSU 
1. Organizatorem Konkursu o nazwie „Pszczoła = Środowisko = Region” jest Koło Pszczelarzy w 

Świeciu.  
2. Partnerami Konkursu są: Urząd Gminy w Świeciu, Starostwo Powiatowe w Świeciu, Ośrodek 

Kultury, Sportu i Rekreacji w Świeciu. 
 

ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE 
1. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci, młodzieży. Prace ocenione zostaną w następujących 

kategoriach wiekowych:  
a) 5 – 6 lat 
b) 7 – 10 lat 
c) 11 – 15 lat  
d) 16 – 19 lat 
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2. Za udział w Konkursie Organizator nie pobiera opłat.  
3. Prace powinny być wykonane w formacie A4 dowolną techniką graficzną, malarską ,rysunkową , 

fotograficzną (techniki fotograficzne) 
4. Ne należy oprawiać prac w passe-partout. 

Na konkurs nie można przysyłać prac wyklejonych materiałami sypkimi, plasteliną, kulkami z 
bibuły, kaszami, makaronem, liśćmi, itp. 
Prac nie wolno rolować. 

5. Prace muszą być wykonane samodzielnie przez uczestnika konkursu. 
6. Praca musi być wynikiem oryginalnej twórczości i nie naruszać praw osób trzecich oraz nie może 

być nagrodzona wcześniej w innych konkursach. Powinna być niepowtarzalna i oryginalna, 
charakteryzować się naturalnością wypowiedzi. 

7. Każda praca musi posiadać przyklejoną na odwrocie i czytelnie wypełnioną drukowanymi literami 
kartę informacyjną (prace niewłaściwie podpisane nie będą podlegały ocenie). Wzór karty 
informacyjnej: 

 

Ogólnopolski konkurs plastyczny pn. „Pszczoła = Środowisko = Region” 2021 

Dane autora pracy 
Imię i nazwisko  
Wiek  
Dane placówki / nauczyciela lub rodzica / opiekuna prawnego w przypadku zgłoszenia 
indywidualnego 
Nazwa  
Ulica / Numer  
Kod pocztowy, miejscowość, 
województwo  

Imię i nazwisko  
Tel. kontaktowy  
Adres mailowy  

 
8. Prace wraz z podpisanym Oświadczeniem (załącznik nr 1) należy dostarczyć do Organizatora 

do dnia 10 maja 2021 roku.  Adres wysyłki: 
Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji 

ul. Wojska Polskiego 139 
86-100 Świecie 

z dopiskiem  „Pszczoła = Środowisko = Region” 2021 
9. Koordynatorem konkursu jest Hanna Kawecka: tel. 795 117 260, e-mail: hanna.kawecka@oksir.eu 
10. Przesłane prace przechodzą na własność organizatorów i nie będą odsyłane. 
11. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym użyczeniem praw autorskich na 

wykorzystanie prac w celach promocyjnych Konkursu.  
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12. Osoby nadsyłające prace konkursowe wyrażają zgodę na umieszczenie, gromadzenie i 
przetwarzanie swoich danych osobowych/ danych Uczestnika w bazie danych OKSiR w celach 
związanych z konkursem fotograficznym, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 

13. Prace nie spełniające zasad uczestnictwa nie będą podlegały ocenie konkursowej. 
 

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU 
1. O wyłonieniu laureatów konkursu decyduje powołana przez Organizatora Komisja Konkursowa 
2. Prace będą oceniane według następujących kryteriów:  

- oryginalność pomysłu, 
- estetyka pracy, 
- walory plastyczne. 

3. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne.  
4. O wynikach konkursu laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem do 10 

czerwca  2021 roku. Informacje o konkursie zostaną umieszczone także na stronie 
www.oksir.eu w zakładce: Edukacja - Konkursy.  

 
NAGRODY 

1. Organizator przyzna nagrody rzeczowe w poszczególnych kategoriach wiekowych.  
2. Przewidziana jest również nagroda specjalna dla opiekuna oraz placówki, za wysoki poziom 

prac konkursowych. 
3. Nagrody w konkursie nie podlegają wymianie na gotówkę.  
4. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania imion i nazwisk o laureatach 

konkursu oraz umieszczanie tych informacji w materiałach reklamowych organizatora oraz w prasie, 
mediach i Internecie. 

.  
 

 

                                                       

http://www.oksir.eu/

