
Regulamin Konkursu Plastycznego z okazji jubileuszu 700-lecia Straszyna 

pt. „Moja miejscowość za 50 lat?”  

 

§ 1 

INFORMACJE OGÓLNE 

1. Organizatorem konkursu plastycznego „Moja miejscowość za 50 lat?” jest 

Gminne Przedszkole im. Juliana Tuwima w Straszynie (ul. Pocztowa 19, 83-010 

Straszyn, tel. 58 735 02 50,  500 149 785). 

2. Cele konkursu: 

• budzenie zainteresowań historią miejscowości; 

• rozwój twórczej inwencji, kreatywności i wyobraźni; 

• wzmacnianie wiary we własne możliwości; 

• rozwijanie indywidualnych zdolności plastycznych; 

• budzenie zainteresowania różnymi metodami i technikami plastycznymi. 

3. Temat konkursu: 

Tematem konkursu jest przedstawienie w wybranej formie plastycznej marzeń 

związanych z wyobrażeniem Straszyna za 50 lat. 

4. Warunki uczestnictwa: 

a) Konkurs adresowany jest dla dzieci w wieku przedszkolnym, tj. 3-6 letnich 

zamieszkałych w Straszynie lub uczęszczających do przedszkoli na terenie 

Straszyna; 

b) konkurs przeznaczony jest dla dzieci w dwóch kategoriach wiekowych: 

• 3 – 4-letnich; 

• 5 – 6-letnich; 

c) uczestnicy konkursu mogą wykonać samodzielnie jedną pracę w formacie nie 

większym niż A3, wybranymi przez siebie technikami plastycznymi (rysowanie, 

malowanie, wyklejanie, wydzieranie, techniki graficzne itp.); 

d) na odwrocie każdej pracy należy umieścić metryczkę zawierającą: imię, nazwisko 

oraz wiek autora, tytuł pracy, adres oraz telefon/e-mail placówki lub adres mail/ 

telefon rodzica/ opiekuna prawnego, jeśli praca jest wykonana w placówce 

przedszkolnej - imię i nazwisko nauczyciela; 

e) konkurs nie obejmuje prac przestrzennych i fotografii; 

f) do pracy konkursowej należy dołączyć zgodę na przetwarzanie danych osobowych 

(„Moja miejscowość za 50 lat? - oświadczenie). 



 

 

§ 2  

PRZYJMOWANIE PRAC 

Termin i warunki dostarczania prac: 

1. Pracę oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych należy dostarczyć  

w kopercie osobiście na adres siedziby Organizatora do dnia 14.05.2021 r. 

z dopiskiem „Moja miejscowość za 50 lat?”. 

2. Każdy uczestnik Konkursu może dostarczyć maksymalnie 1 pracę. 

3. Prace dostarczone po terminie nie będą oceniane. 

4. Egzemplarze prac dostarczone na konkurs przechodzą na własność 

Organizatora. 

 

§ 3  

OCENA PRAC 

Zasady przyznawania nagród: 

1. Organizator powołuje Jury Konkursu.  

2. Wszystkie prace dostarczone na Konkurs i spełniające jego wymogi podlegają 

ocenie Jury na podstawie następujących kryteriów: 

●pomysłowość; 

●wkład pracy; 

●estetyka wykonania; 

●samodzielność wykonania 

●nawiązanie tematu pracy do wizerunku, warunków krajobrazowych lub historii 

Straszyna 

3. Prace niespełniające warunków regulaminowych nie będą oceniane przez 

Komisję. 

4. Spośród zgłoszonych do konkursu prac Komisja wybierze zwycięzców w dwóch 

kategoriach wiekowych:  

a)  I, II i III miejsce w kategorii dzieci 3-4 letnich;                                                                    

b)  I, II i III miejsce w kategorii dzieci 5-6 letnich; 



5. Informacja o zwycięzcach zostanie umieszczona na stronie internetowej placówki. 

6. Fotografie nagrodzonych prac zostaną opublikowane na stronach internetowych: 

Organizatora, sołectwa Straszyn, Mediateki w Straszynie, gminy, powiatu w celach 

promocji laureatów i Konkursu. 

7. Autorzy zwycięskich prac otrzymają dyplomy oraz indywidualne nagrody rzeczowe. 

8. Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania dodatkowych nagród dla 

uczestników konkursu. 

9. O terminie wręczenia nagród rodzice/opiekunowie prawni zwycięzców zostaną 

powiadomieni drogą telefoniczną lub mailową. 

10. Wernisaż prac odbędzie się w Ośrodku Kultury, Sztuki i Biblioteki Publicznej 

Gminy Pruszcz Gdański – filia Mediateka w Straszynie. 

§ 4 

PRAWA AUTORSKIE 

1. Rodzic/opiekun prawny każdego uczestnika Konkursu, dostarczając pracę na 

Konkurs, udziela niewyłącznej, nieodpłatnej licencji do korzystania z fotografii pracy 

na polach eksploatacji wymienionych w art.50 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych dla celów przeprowadzenia i rozstrzygnięcia 

Konkursu, jego promocji oraz w zakresie wynikającym z treści niniejszego 

regulaminu. 

2. Niniejszy konkurs nie pozbawia praw autorskich autorów prac. Organizatorzy nie 

roszczą sobie przeniesienia praw autorskich ani majątkowych do nadesłanych prac. 

Pozostają one własnością intelektualną autorów. 

3. Rodzic/opiekun prawny każdego uczestnika Konkursu ponosi wszelkie 

konsekwencje  

z tytułu naruszenia praw majątkowych bądź autorskich osób trzecich. W przypadku 

skierowania z tego tytułu roszczeń przeciwko Organizatorowi uczestnik zobowiązuje 

się do ich całkowitego zaspokojenia oraz do zwolnienia Organizatora od obowiązku 

dokonywania świadczeń z tego tytułu. 

4. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania danych laureatów 

konkursu oraz umieszczanie tych informacji w materiałach promocyjnych 

Organizatora i Sołectwa Straszyn  oraz w prasie, mediach i Internecie. 



§ 7 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

Regulamin niniejszego Konkursu dostępny jest w siedzibie Gminnego Przedszkola 

im. J. Tuwima w Straszynie oraz na stronie internetowej, a także na stronach 

internetowych Sołectwa Straszyn. Wchodzi w życie z dniem 1 marca 2021 roku. 

Osoby odpowiedzialne: Karina Kaszubowska – koordynator konkursu 

 


