
 

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO 

„Rowerowo – bezpiecznie i zdrowo” 

W ramach realizacji projektu „Zintegrowany niskoemisyjny transport w powiecie gnieźnieńskim 

– Gmina i Miasto Witkowo” 

Cel ogólny konkursu:  

Promowanie idei bezpiecznego poruszania się po drogach. 

Cele szczegółowe: 

1. Propagowanie aktywnego i zdrowego stylu życia. 

2. Utrzymanie kondycji fizycznej z wykorzystaniem ścieżek rowerowych. 

3. Propagowanie wśród uczniów właściwych codziennych zachowań sprzyjających zdrowiu 

i bezpieczeństwu.     

Organizatorzy:  

1. Samorząd Gminy i Miasta w Witkowie. 

2. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Borysa w Witkowie. 

3. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Lotnictwa Polskiego w Witkowie. 

4. Zespół Szkolno – Przedszkolny im. Powstańców Wielkopolskich w Mielżynie. 

Uczestnicy konkursu: 

Konkurs skierowany jest do uczniów klas I-III szkół podstawowych . 

Zasady organizacyjne: 

1. Na konkurs uczniowie przynoszą prace wykonane samodzielnie. 

2. Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę. 

3. Format prac A4. 

4. Technika prac dowolna. 

5. Każda praca zgłoszona do konkursu powinna zawierać na odwrocie: 

- imię i  inicjał nazwiska autora,                                                                                                                                                  

- klasę, którą reprezentuje, 

- dokładny adres szkoły. 

6. Do każdej pracy konkursowej należy dołączyć oświadczenie rodzica lub prawnego 

opiekuna osoby niepełnoletniej w sprawie  wyrażenia zgody na publikację pracy oraz 

wizerunku i danych osobowych uczestnika konkursu. 

7. Każda szkoła może zgłosić do konkursu maksymalnie 10 prac. 

Kryteria oceny prac: 

1. Zgodność z tematem konkursu. 

2. Kreatywny i twórczy sposób ukazania tematu. 

3. Przekaz zrozumiały dla przeciętnego odbiorcy. 

4. Estetyka wykonania pracy. 
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Etapy konkursu: 

Etap I (SZKOLNY)-ma na celu wyłonienie 10 prac wśród uczniów kl. I-III. 

• Udział w nim biorą wszyscy chętni uczniowie, którzy wykonają pracę konkursową zgodnie z 

określonymi  zasadami regulaminu. 

• Powyższy etap odbywa się na terenie danej szkoły, gdzie za jego przebieg odpowiedzialni 

są wyznaczeni nauczyciele. 

• Termin składania prac przez uczniów: 18.09.2018 r. - 08.10.2018 r. 

• Zwycięzców wyłoni Komisja Szkolna w dniu  09.10.2018 r.  

• Prace muszą być ocenione zgodnie z określonymi kryteriami i przekazane do Centrum 

Kultury im. Krzysztofa Szkudlarka w Witkowie w nieprzekraczającym terminie do dnia 

10.10.2018 r. 

• Prace dostarczone po terminie nie będą podlegały ocenie jury. 

Etap II (FINAŁ) - ma na celu wyłonienie zwycięskich i wyróżnionych prac konkursowych                         

przez powołaną Komisję z Gminy i Miasta Witkowo. 

Sposób wyłonienia laureatów: 

• Laureaci i wyróżnieni uczniowie zostaną wyłonieni przez Komisję Konkursową zgodnie 

z kryteriami oceny prac przy równoczesnym uwzględnieniu zasad organizacyjnych. 

• Wybór przez jury zwycięskich i wyróżnionych prac jest decyzją ostateczną. 

Postanowienie końcowe: 

• Organizator nie zwraca zgłoszonych prac 

• Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród oraz wyróżnień nastąpi do dnia 

20 października 2018 r. podczas wernisażu w budynku Centrum Kultury im. Krzysztofa 

Szkudlarka w Witkowie. 

• Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu oraz ze zgodą uczestnika na 

przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z 29 sierpnia 1997r.  

o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). Dane 

osobowe uczestników konkursu będą chronione zgodnie z wymienioną ustawą. Uczestnikowi 

konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. 

Podanie danych jest dobrowolne, lecz ich brak uniemożliwia wzięcie udziału w konkursie. 

Laureat konkursu wyraża zgodę na nieodpłatne publikowanie przez organizatora konkursu 

nadesłanych przez niego zdjęć. Organizator nie zwraca nadesłanych prac. Organizator 

zastrzega sobie prawo do ich bezpłatnej reprodukcji w materiałach reklamowych  

i publikacjach biblioteki. Uczestnik udziela nieodpłatnego prawa do wykorzystania swojej 

pracy.  

 

         ORGANIZATORZY 


