
Regulamin konkursu plastycznego na projekt Wielkanocnej Kartki Świątecznej 

promującej Gminę Głogówek 

I. Organizator konkursu 

Organizatorem konkursu jest Gmina Głogówek. 

 

II. Cel i przedmiot konkursu  

• kultywowanie tradycji wielkanocnej, 

• rozwijanie wrażliwości plastycznej i artystycznej, 

• prezentacja i popularyzacja plastycznej twórczości dziecięcej i młodzieżowej, 

• poszukiwanie nowych środków wyrazu, poszerzanie wiedzy z zakresu różnych technik 

plastycznych. 

 

III. Warunki uczestnictwa w konkursie 

Uczestnikami konkursu są dzieci i młodzież z terenu Gminy Głogówek.  Zgłoszone prace będą 

rozpatrywane w dwóch kategoriach wiekowych: kategoria 5-9 lat oraz kategoria 10-15 lat. 

Tematem prac konkursowych jest projekt Wielkanocnej Kartki Świątecznej promującej Gminę 

Głogówek.  

 

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest:  

• Dostarczenie przez uczestnika jednej pracy własnej, wykonanej w dowolnej technice 

plastycznej przy czym musi to być technika płaska dająca możliwości jej zeskanowania  

i powielenia.  

• W projekcie muszą wystąpić elementy związane z naszą miejscowością (herb, 

charakterystyczne miejsca, budowle w Gminie Głogówek) połączone z symboliką i tradycją 

obchodów Świąt Wielkanocnych. 

 • Maksymalny dopuszczalny format pracy to A4.  

• Projekt kartki nie musi zawierać tekstu życzeń.  

• Każda praca powinna być indywidualnie wykonana i opisana poprzez dołączenie do niej 

informacji zawierającej: imię, nazwisko, wiek i nazwa szkoły uczestnika oraz załączonej 

zgody rodzica (załącznik do regulaminu).  

 

V. Miejsce i termin składania prac konkursowych 

Prace należy składać do 17 marca 2021 r. do godz. 15:30 do Urzędu Miejskiego w Głogówku  

w Referacie Promocji i Rozwoju-pokój nr 3 (parter). 

VI. Sposób oceny prac i nagrody oraz rozstrzygnięcie konkursu 

1. Nagroda Główna – praca zostanie powielona jako oficjalna promocyjna kartka Świąteczna 

Gminy Głogówek w 2021 roku z podaniem imienia i nazwiska autora oraz rozesłana z 

życzeniami świątecznymi przez Urząd Miejski, ponadto zwycięzca otrzyma nagrodę 



niespodziankę. Pozostali uczestnicy konkursu zostaną nagrodzeni upominkami 

promującymi gminę. 

2. Komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Głogówka wyłoni zwycięzcę z każdej  

z  kategorii wiekowej.  

3. Prace konkursowe, nie spełniające wymagań, o których mowa w regulaminie konkursu, nie 

będą podlegały ocenie Komisji Konkursowej.  

4. Prace dostarczone po terminie, nie będą oceniane.  

5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do reprodukowania prac w celach 

popularyzatorskich. 

6.  Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 18 marca 2021 roku i zostaną przekazane do szkół  

oraz zamieszczone na stronie internetowej i portalu społecznościowym. 

7. Wystawa pokonkursowa prac będzie prezentowana na stronie internetowej Gminy 

Głogówek i portalu społecznościowym Facebook.   

VII. Prawa autorskie:  

1. Prace nagrodzone i wyróżnione nie będą zwracane.  

2. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody do reprodukowania prac w celach 

popularyzatorskich.  

3. Udział w uroczystości rozstrzygnięcia konkursu jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na 

publikację zdjęć z tego wydarzenia na stronie internetowej i profilu gminy Głogówek na portalu 

społecznościowym.  

Wzięcie udziału w konkursie oznacza zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych 

osobowych uczestnika w celach związanych z konkursem (zgodnie z Rozporządzeniem 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 

osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie  

o ochronie danych, zwane dalej: „RODO”) (Dz. Urz. UE L 119, s.1). 


