
 
 

Regulamin: 
Konkursu plastycznego „Mój świat, moje miasto, moja gmina” 

Niniejszy regulamin  stanowi dokument określający zasady, zakres i warunki uczestnictwa w 
Konkursie plastycznym „Mój świat, moje miasto, moja gmina” organizowanym przez 

Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu /PZDR w Słupsku 
 

1. Organizator: 
Organizatorem konkursu kulinarnego „Mój świat, moje miasto, moja gmina” 
jest Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu /PZDR w Słupsku 
 
2. Za organizację i przebieg Konkursu odpowiadają pracownicy PODR /PZDR w Słupsku  

 
3. Kryteria uczestnictwa: 
Konkurs skierowany do dzieci i młodzieży z Powiatu Słupsk. 
Uczestnicy konkursu plastycznego dostarczają prace do dnia  10.05.2019 r. do siedziby 
PODR przy ul. 3-go Maja 44 
 
 
kontakt: Małgorzata Kulczyk           e-mail: m.kulczyk@podr.pl         tel.:  609 920 046 
            Alicja Staciwa                     e-mail  a.staciwa@podr.pl            tel.: 797 010 682 
 
4. Cel konkursu: 

 rozwijanie i kształtowanie wyobraźni dzieci i młodzieży 
 
5. Czas i miejsce trwania: 

 Ogłoszenie wyników Konkursu odbędzie się 12.05.2019 roku o godzinie 13.00  w 
czasie trwania Targów Kwiatowych 2019. 

 
6. Przebieg: 

 praca konkursowa ma być pracą plastyczną wykonaną w dowolnej technice 
 do każdej pracy należy dołączyć dane zawierające: nazwę szkoły, klasę/wiek, dane 

kontaktowe opiekuna 
 prace konkursowe będą prezentowane podczas Targów Kwiatowych 2019 w Słupsku. 

 
7. Komisja konkursowa: 

 Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, Organizator powołuje komisję 
konkursową. W skład Komisji wchodzą przedstawiciele: Pomorskiego Ośrodka 
Doradztwa Rolniczego oraz Starostwa powiatowego w Słupsku. Wszelkie wątpliwości 
dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu rozstrzyga 
Organizator. 

 
8. Kryteria oceny: 
a)        zgodność z tematem, 
b)        walory artystyczne, 
c)        pomysłowość wykonania, 
d)        samodzielność w wykonaniu prac 
 
 



9. Nagrody: 
 Dla laureatów ufundowane zostaną nagrody rzeczowe. 

 
 
10. Informacje dodatkowe: 

 Organizator zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w regulaminie Konkursu. 
 Organizator zastrzega sobie prawo do udostępnienia i przetwarzania informacji, które 

są przedmiotem konkursu, celem realizacji Konkursu. 
 Udział w Konkursie jest dobrowolny i jest jednoznaczny  z akceptacją Regulaminu. 
 Udział w Konkursie jest jednoznaczny z udzieleniem zgody na: 
 -  wykorzystanie wizerunku uczestników, ich postaci w publikacjach promocyjnych 
Organizatora, katalogach reklamowych, ulotkach w druku, w dowolnym nakładzie oraz na 
stronach internetowych PODR w Lubaniu 
-  sporządzenie dokumentacji fotograficznej Konkursu dowolną techniką, w tym   
utrwalenie audiowizualne (analogowe i cyfrowe) na nośnikach wideo magnetycznych, 
optycznych, dyskach komputerowych i innych z zapisem cyfrowym, w sieci, 
multimedialne ( w tym w Internecie ) oraz na digitalizację do celów archiwalnych. 
- Powyższa zgoda nie rodzi żadnych skutków o charakterze materialnym, zarówno w 
zakresie praw autorskich i pokrewnych, jak i roszczeń dotyczących praw osobistych – w 
stosunku do organizatorów Konkursu. 
 Udział w Konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez 

organizatora danych osobowych w związku z organizacją Konkursu tworzenia 
archiwalnych baz danych (Ustawa o ochronie danych osobowych z dn.29.08.1997 
r.t.j.Dz.U.z2014 r. poz.1182). 

 Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu bez podania przyczyny. 
W takiej sytuacji Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności i żadnych kosztów 
względem uczestników Konkursu. 
 

 
 
      
 


