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Regulamin Konkursu Plastycznego  

pn.: „Dziadkowie widziani moimi oczyma” 

 

§ 1 

Przepisy ogólne 

1. Organizatorem konkursu plastycznego pn.: „Dziadkowie widziani moimi oczyma” 

zwanego dalej Konkursem jest Starostwo Powiatowe w Kole przy ulicy Sienkiewicza 

21/23, 62-600 Koło. 

2. Uczestnikiem konkursu mogą być dzieci i młodzież zamieszkująca na terenie powiatu 

kolskiego oraz uczęszczająca do szkoły na terenu powiatu kolskiego.  

3. Celem konkursu jest uczczenie Dnia Babci i Dziadka poprzez stworzenie portretu 

Babci, Dziadka lub ich obojga, uwrażliwienie młodego pokolenia na ogromną wartość 

bycia blisko z dziadkami,  rozwój poczucia estetyki, pomysłowości i kreatywności 

plastycznej, rozwijanie zdolności manualnych oraz umożliwienie zaprezentowania 

uzdolnień plastycznych uczestników konkursu. 

4. Konkurs zakłada prezentację twórczości dzieci i młodzieży o której mowa w ust. 2  

w dziedzinie plastyki oraz rozpowszechnienie idei zajęć manualnych pobudzających 

kreatywność i twórczą wyobraźnię. 

5. Komunikaty oraz informacje dotyczące konkursu publikowane będą na stronie 

internetowej https://starostwokolskie.pl/index.php w zakładce Aktualności - Bieżące 

Informacje oraz na profilu facebook’owym Powiatu Kolskiego. 

6. Wszelkie pytania należy kierować na adres: k.nowicka@starostwokolskie.pl lub 

telefonicznie 63 26 17 823. 

7. Konkurs rozpoczyna się 5 stycznia 2023 roku i trwać będzie do 20 stycznia 2023 roku 

włącznie, z zastrzeżeniem § 3 ust. 5. 

8. Prace wraz ze zgodami i wszystkimi niezbędnymi dokumentami załączonymi pod 

regulaminem konkursu  należy przesłać korespondencyjnie  

(z dopiskiem na kopercie konkurs plastyczny pn.: „Dziadkowie widziani moimi 

oczyma”) lub dostarczyć do Starostwa Powiatowego w Kole pokój nr 113, w godzinach 

od 8:00 do 15:00. 

9. Nadesłanie prac na konkurs oznacza akceptację jego warunków wyrażonych  

w niniejszym regulaminie. 

 

https://starostwokolskie.pl/index.php
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§ 2 

Przepisy dotyczące prac 

1. Każdy uczestnik może dostarczyć dwie prace konkursowe. 

2. Portret może być wykonany dowolną techniką (rysunek, praca malowana farbami, 

wyklejanka, praca wykonana pastelami i inne). 

3. Format kartki: A4 lub A3. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zdyskwalifikowania prac, które nie spełniają 

wyżej wymienionych warunków regulaminu. 

5. Organizator nie zwraca prac biorących udział w konkursie. 

6. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnej ekspozycji nadesłanych prac  

i wielokrotnej nieodpłatnej publikacji we wszystkich materiałach związanych  

z konkursem i promocją powiatu kolskiego. 

 

§ 3 

Zgłoszenie udziału w konkursie 

 

1. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży zamieszkujących teren powiatu 

kolskiego oraz uczęszczających do szkoły na terenie powiatu kolskiego. 

2. Aby zostać uczestnikiem konkursu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy wraz  

z wszystkimi niezbędnymi dokumentami znajdującymi się na stronie internetowej 

https://starostwokolskie.pl/index.php  w zakładce Aktualności, w formie załącznika  

i dostarczyć je wraz z pracą (na odwrocie praca winna być podpisana: imię i nazwisko, 

klasa i nazwa szkoły) do Starostwa Powiatowego w Kole do pokoju nr 113, z dopiskiem 

na kopercie: konkurs plastyczny pn.: „Dziadkowie widziani moimi oczyma” 

3. Administratorem danych podanych w karcie zgłoszeniowej jest Starostwo Powiatowe 

w Kole, ul. Sienkiewicza 21/23, 62-600 Koło, reprezentowane przez Starostę Powiatu 

Kolskiego. 

4. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Dane kontaktowe  

do Inspektora Ochrony Danych Osobowych: telefon kontaktowy: 632617802; adres poczty 

elektronicznej: iodo@starostwokolskie.pl. 

5. Zgłoszenia będą przyjmowane od 09.01.2023 r., do 17.01.2023 r.,-decydować będzie 

data dostarczenia pracy konkursowej do siedziby Organizatora. 

https://starostwokolskie.pl/index.php
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6. Organizator nie ponosi winy za nieprawidłowe informacje podane przez Uczestnika,  

w szczególności za dane osobowe uniemożliwiające skontaktowanie się  

z Uczestnikiem czy uniemożliwiające wręczenie nagrody.  

 

§ 4 

Jury i sposób oceny 

1. Organizator powołuje Jury Konkursu (zwane dalej Jury). 

2. Wszelkie prace dostarczone do Konkursu podlegać będą ocenie Jury. Spośród 

nadesłanych prac Jury wybierze jedną najlepszą pracę z każdej kategorii wiekowej: 

➢ I kat. dzieci uczęszczające do przedszkola, 

➢ II kat. dzieci z klas 1 – 4 szkół podstawowych, 

➢ III kat. dzieci i młodzież z klas 5 – 8 szkół podstawowych, 

➢ IV kat. młodzież z klas 1 – 5 szkół ponadpodstawowych 

Ogłoszenie wyników nastąpi do  20.01.2023 r.  

3. W skład Jury wchodzić będą: 

➢ Wicestarosta Kolski Sylwester Chęciński, 

➢ Sekretarz Powiatu Artur Szafrański, 

➢ Pracownik Instytucji Kultury.  

4. Jury dokonuje oceny po zakończeniu okresu trwania Konkursu, biorąc pod uwagę: 

➢ zgodność pracy z tematem, 

➢ estetykę, 

➢ ujęcie tematu,  

➢ kreatywność. 

5. Zadaniem Jury jest: 

➢ Ocena nadesłanych prac i wyłonienie jednej najlepszej pracy w każdej kategorii 

wiekowej. 

 

§ 5 

       Nagrody 

1. Laureatami Konkursu zostaną osoby, które uzyskają największą liczbę punktów. 

2. Nagrody zostaną przyznane dla jednej najlepszej pracy w każdej kategorii wiekowej. 
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3. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania imion, nazwisk, 

wizerunku Uczestników, informacji o laureatach konkursu oraz umieszczania  

ww. informacji w Internecie. 

4. Informacja o rozstrzygnięciu Konkursu znajdzie się na stronie internetowej Starostwa 

Powiatowego w Kole i profilu  facebook’owym Powiatu Kolskiego. Dodatkowo 

Organizator Konkursu powiadomi szkołę bądź laureatów o wygranej e-mailem lub 

telefonicznie. 

5. Organizator przewiduje następującą nagrodę dla jednego Uczestnika z każdej kategorii 

wiekowej: 

➢ Bon do kawiarni o wartości 100 zł.  

 

§ 6 

Wykorzystywanie prac 

Uczestnik konkursu przez wypełnienie formularza zgłoszeniowego oświadcza, iż: 

➢ przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do dostarczonych 

prac plastycznych, 

➢ Uczestnicy nagrodzeni w Konkursie udzielają organizatorowi licencji  

w zakresie utrwalania, zwielokrotniania określoną techniką, wprowadzania do 

obrotu, wprowadzania do pamięci komputera, publicznego wykonania albo 

publicznego odtwarzania, wystawiania, wyświetlania i prezentowania  

w Internecie pracy konkursowej. Organizator na podstawie tej licencji może 

również odstępować prace na rzecz osób fizycznych i prawnych. 

 

 

 


