
REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA DZIECI

„Biegiem przez Platerów”

§ 1

Cele Konkursu

Celem Konkursu jest:

1. Zachęcenie nauczycieli i uczniów do czynnego zainteresowania się tematyką biegów ulicznych oraz 
biegania, jako najprostszej formy aktywności fizycznej.

2. Uzyskanie projektów koszulek „8. Krynica Vitamin Biegiem przez Platerów”.

3. Rozwój umiejętności plastycznych wśród dzieci.

§ 2

Organizator Konkursu

1. Organizatorem Konkursu jest Gminny Ośrodek Kultury w Platerowie,

2. Adres Organizatora:

Gminny Ośrodek Kultury w Platerowie

ul. 3 Maja 13

08-210 Platerów

tel/fax 83 3578410

e-mail gciplaterow@o2.pl 

3. Osoba upoważniona do udzielania informacji na temat Konkursu: Sokolik Anna

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu.

§ 3

Założenia organizacyjne

1. Organizacja konkursu oraz nagrody są finansowane ze środków Gminnego Ośrodka Kultury w 
Platerowie.

2. Konkurs zostanie przeprowadzony za pośrednictwem ośrodków Kultury,  Szkół Podstawowych, 
Gimnazjów z Powiatu Łosickiego  wśród dzieci w wieku 6-16 lat. 

3. Udział w konkursie jest bezpłatny.

4. Prace nadesłane na Konkurs muszą być pracami własnymi, nigdzie wcześniej niepublikowanymi, 
nie przedstawianymi na innych konkursach. Nadesłanie pracy na Konkurs jest jednoznaczne ze 
złożeniem deklaracji o tych faktach.

5. Prace mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną (np. ołówek, kredka, pastele, farby 
plakatowe, wycinanki itp.).

6. Prace powinny być wykonane na papierze typu brystol w formacie A4 (297x210mm).



7. Tematyka prac powinna być związana z bieganiem, 

8. Prace należy dostarczyć do Gminnego Ośrodka Kultury w Platerowie najpóźniej do dnia 10 marca 
2017 r. 

9. Do każdej pracy należy przypiąć karteczkę z imieniem, nazwiskiem, wiekiem autora oraz numerem 
kontaktowym.

10. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa na wykorzystanie prac 
na następujących polach eksploatacji: druku w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie, 
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), a także prezentowania prac na wystawach organizowanych w celu popularyzacji
„8. Krynica Vitamin Biegiem przez Platerów”,

11. 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).

12. Prace zgłoszone do Konkursu nie będą zwracane autorom. Zgłoszenie prac do konkursu jest 
równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem na Organizatora prawa własności złożonych 
egzemplarzy prac.

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

14. Wyróżnione prace zostaną powieszone w galerii GOK w Platerowie. 

15. Zwycięskie prace zostaną wydrukowane na koszulkach startowych uczestników biegu „8. Krynica 
Vitamin Biegiem przez Platerów”, z zaznaczeniem:
a) 1. miejsce – koszulka biegów głównych: 10 km, 3333 m oraz Nordic Walking
b) 2. miejsce – koszulka biegów dziecięcych i młodzieżowych  

16. Regulamin konkursu jest dostępny na stronie internetowej Urzędu Gminy  w Platerowie 
http://www.platerow.com.pl/

17. Sytuacje nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator Konkursu.

§ 4

Ocena prac konkursowych

1. Komisja Konkursowa, powołana przez Organizatora, rozstrzygnie Konkurs, wyłaniając laureatów,

2. Prace, które wygrały nie mogą być autorstwa tej samej osoby. 

3. Kryteria oceny ustalone zostają w następujący sposób:

a) trafność doboru tematu pracy,

b) jakość wykonania,

c) oryginalność,

d) stopień trudności wykonania.

http://www.platerow.com.pl/


4. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne.

§ 5

Ogłoszenie wyników Konkursu

1. Lista nagrodzonych osób zostanie opublikowana na stronie internetowej Urzędu Gminy w 
Platerowie

2. Osoby nagrodzone oraz wyróżnione zostaną powiadomione o wynikach Konkursu w terminie do 15
marca 2017 r.

3. Od 15 marca 2017 r. wyróżnione prace będą prezentowane na wystawie pokonkursowej w 
siedzibie organizatora

§ 6

Nagrody główne i dodatkowe

1. Organizator przyzna dwie nagrody główne (rzeczowe)

2. Organizator zastrzega sobie prawo wręczenia większej liczby wyróżnień

W przypadku bardzo wysokiego poziomu artystycznego Konkursu.


