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Załącznik nr 1  

do Uchwały Zarządu nr 01/01/2013 

z dnia 28.01.2013r. 

 

 

Regulamin konkursu plastycznego 

„Nyskie Księstwo Jezior i Gór w wyobraźni dziecka” 

 

§ 1 

ORGANIZATOR KONKURSU 

 

1. Organizatorem konkursu plastycznego zwanego dalej „Konkursem” jest Nyskie 

Księstwo Jezior i Gór zwane w dalszej części regulaminu „LGD”. 

 

2. Adres Organizatora: 

ul. Kolejowa 15 

48-300 Nysa 

Tel./fax. 77/4080588 

 

3. Osoba do udzielania informacji o konkursie: 

Anna Wilk 

stowarzyszenie_nyskieksiestwo@op.pl,  

Tel. 77/4080588 

 

4. Wszelkie informacje na temat Konkursu publikowane będą na stronie Nyskiego 

Księstwa Jezior i Gór www.nyskieksiestwo.turystyka.net. 

 

5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu. 

 

§ 2 

CEL KONKURSU 

 

Celem konkursu jest popularyzacja wśród uczniów szkół podstawowych walorów 

przyrodniczych i kulturowych występujących na obszarze LGD oraz ich promocja 

poprzez wykonanie prac plastycznych. 

 

 

 

mailto:stowarzyszenie_nyskieksiestwo@op.pl
http://www.nyskieksiestwo.turystyka.net/
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§ 3 

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

 

1. Konkurs zostanie przeprowadzony za pośrednictwem szkół podstawowych z obszaru 

LGD, tj. gminy Głuchołazy, gminy Nysa, gminy Otmuchów, Gminy Paczków wśród 

uczniów klas I – VI tychże szkół. 

 

2. Udział w Konkursie jest bezpłatny. 

 

3. Prace plastyczne do Konkursu zwane w dalszej części Regulaminu „Pracami” powinny 

być dostarczone osobiście przez przedstawiciela danej szkoły wraz z wypełnionymi: 

formularzem zgłoszeniowym, oświadczeniem oraz metryczką Pracy plastycznej, 

stanowiącymi załączniki: nr 1, nr 2 i nr 3 do niniejszego regulaminu do biura: 

 

Nyskie Księstwo Jezior i Gór 

ul. Kolejowa 15  

48-300 Nysa 

 

w nieprzekraczalnym terminie: do 30 kwietnia 2013 roku. 

 

4. Każda ze szkół może zgłosić na Konkurs maksymalnie po 5 (pięć) Prac każdą innego 

autorstwa. Prace powinny zostać dostarczone wraz z formularzem zgłoszeniowym 

stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu, przy czym każda z Prac danego autora 

powinna zostać opisana na formularzu metryczki stanowiącym załącznik nr 3 do 

Regulaminu.  

 

5. Przed przedłożeniem Prac konkursowych Komisji Organizator oznaczy je kodem 

szkoły. Ten sam kod zostanie umieszczony na dołączonym do pracy formularzu 

zgłoszeniowym oraz na metryczce Pracy plastycznej. 

 

6. Do Konkursu można zgłaszać Prace: 

- będące pracami własnymi, wykonane indywidualnie, nigdzie wcześniej nie  

publikowane, nie przedstawiane na innych konkursach, 

- wykonane dowolną techniką plastyczną,  
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7. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym przeniesieniem praw własności 

na Organizatora Konkursu, udzieleniem mu prawa do wykorzystania Prac na polach 

eksploatacji: druku w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie, używania w 

Internecie oraz w innych formach utrwaleń nadających się do rozpowszechniania, 

prezentowania prac na wystawach oraz zgodą na ich pierwsze publiczne wykorzystanie. 

 

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

Konkursową. 

 

§ 4 

HARMONOGRAM KONKURSU 

 

1. Czas trwania Konkursu od 01 lutego 2013 roku do 30 kwietnia 2013 roku. 

 

2. Termin zgłaszania Prac upływa 30 kwietnia 2013 roku. 

 

3. Rozstrzygnięcie Konkursu i wręczenie nagród nastąpi do 30 maja 2013 roku. 

 

§ 5 

KOMISJA KONKURSOWA I OCENA PRAC 

 

1. Do oceny zgłoszonych Prac Organizator powoła komisję konkursową. 

 

2. W skład komisji konkursowej wchodzić będą:  

 - przedstawiciel Nowin Nyskich, 

- przedstawiciel Muzeum w Nysie, 

- przedstawiciel Stowarzyszenia Twórców kultury, 

- przedstawiciel PTTK, 

- przedstawiciel Nyskiego Księstwa Jezior i Gór. 

 

3. Zadaniem komisji konkursowej jest rzetelna, sumienna i obiektywna ocena 

zgłoszonych Prac do Konkursu oraz wyłonienie laureatów. 

 

4. W ocenie przez komisję konkursową zgłoszonych Prac brane pod uwagę będzie: 

- trafność doboru tematu Pracy, 

- jakość wykonania Pracy, 
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- oryginalność Pracy, 

- stopień trudności wykonania Pracy. 

 

5.  Decyzja komisji konkursowej jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. 

 

§ 6 

NAGRODY I DYPLOMY 

 

1. Organizator przeznacza na nagrody rzeczowe i dyplomy w ramkach dla wszystkich 

uczestników Konkursu  środki finansowe w łącznej wysokości 6.000,00zł (słownie: 

sześć tysięcy). 

 

2. Nagrody rzeczowe o łącznej wartości 5.500,00 zł: 

- za I miejsce – łączna pula – do 2.500,00 zł: 

dla autora Pracy – do 300,00 zł 

dla szkoły             – do 2.200,00 zł 

 

- za II miejsce - łączna pula – do 2.000,00 zł: 

dla autora Pracy – do 200,00 zł 

dla szkoły             – do 1.800,00 zł 

 

- za III miejsce - łączna pula – do 1.000,00 zł: 

dla autora Pracy – do 100,00 zł 

dla szkoły             – do 900,00 zł 

 

3. Dyplomy o łącznej wartości 500,00 zł. 

4.  Organizator skontaktuje się z laureatami Konkursu osobiście, telefonicznie, za 

pośrednictwem poczty elektronicznej bądź Poczty Polskiej.  

 

5. Organizator zastrzega sobie prawo do przyznawania wyróżnień i drobnych 

upominków. 

 

6. Wyniki Konkursu opublikowane zostaną na stronie internetowej Organizatora: 

www.nyskieksiestwo.turystyka.net.  

 

§ 7 

http://www.nyskieksiestwo.turystyka.net/
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ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA 

 

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne, w 

szczególności związane ze zgłaszanymi Pracami, które mogłyby mieć wpływ na 

wypełnienie warunków uczestnictwa w Konkursie. 

 

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nie odebranie nagród przez laureatów  

Konkursu, w przypadku gdy brak odbioru wynikł z przyczyn niezależnych od 

Organizatora. 

 

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne roszczenia osób trzecich z 

tytułu naruszenia praw autorskich lub innych praw osobistych przez uczestnika 

Konkursu. 

 

 

 


