Załącznik nr do Uchwały nr 30/428/15 Zarządu Powiatu Świeckiego
z dnia 9 listopada 2015 roku.

Regulamin konkursu
„Piękne Zakątki Powiatu Świeckiego”
§1
1.

Informacje ogólne

Niniejszy regulamin opisuje sposób przeprowadzenia oraz rozstrzygnięcia konkursu
plastycznego „Piękne zakątki Powiatu Świeckiego” zwanego dalej konkursem.

2. Organizatorem konkursu plastycznego jest Starosta Świecki.
3. Ogłoszenie konkursu zostanie podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej
Starostwa (www.csw.pl), w prasie lokalnej oraz na stronach internetowych gmin powiatu
świeckiego.
4. Informacji na temat konkursu udziela Pani Katarzyna Bączyńska pod adresem e-mail:
promocja@csw.pl oraz telefonicznie pod numerem telefonu 52 56 83 165. Jest ona
również koordynatorem konkursu.

§2

Cel konkursu

Celem konkursu jest rozwijanie zainteresowań dzieci/uczniów i wdrażanie do samodzielnej pracy,
doskonalenie umiejętności plastycznych oraz kształtowanie wyobraźni, tworzenie warunków do
rozwijania aktywności twórczej, wrażliwości estetycznej oraz pogłębiania wiedzy na temat
regionu.
Celem głównym konkursu jest wykonanie pracy plastycznej pokazującej ciekawe, najbardziej
wartościowe przyrodniczo miejsca i zasoby dziedzictwa przyrodniczego oraz historycznego
Powiatu Świeckiego.

§3

Uczestnicy Konkursu

Konkurs jest przeznaczony dla przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół
ponadpodstawowych z terenu Powiatu Świeckiego, którzy spełnią warunki określone w § 4
niniejszego regulaminu.
Przewiduje się następujące kategorie wiekowe:
 Przedszkola,
 Szkoły podstawowe kl. I-III,
 Szkoły podstawowe kl. IV-VI,
 Gimnazja,
 Szkoły ponadgimnazjalne.
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§4
1.

Warunki Uczestnictwa w konkursie

Samodzielne przygotowanie pracy plastycznej wykonanej dowolną techniką plastyczną
(np. malarstwo, rysunek, grafika komputerowa, wyklejanie, wydzieranie) ukazującej
zakątki Powiatu Świeckiego, związanej z historią, przyrodą, gospodarką, rolnictwem itp.

2. Prace powinny zostać wykonane w formacie nie mniejszym niż A4 a nie większym niż A2.
3. W przypadku prac wykonywanych elektronicznie rozdzielczość wykonanych prac musi
wynosić minimum 300 dpi przy rozmiarze A4.
4. Dopuszczalne formaty plików w przypadku prac wykonywanych w postaci elektronicznej
to PSD (Adobe Photoshop), CDR (CorelDRAW), AI (Adobe Illustrator), CPT (Corel Photo
Paint), XCF (GIMP), SVG, ODG (OpenDocument Graphics), PDF, EPS, JPG, PNG, TIFF.
5. Przez prace wykonane elektronicznie rozumie się prace, które od początku były
wykonywane w postacie cyfrowej, a nie zeskanowne prace wykonane pierwotnie
technikami tradycyjnymi.
6. Każdy uczestnik może nadesłać maksymalnie jedną pracę.
7. Prace nadesłane na konkurs muszą być pracami własnymi, nigdzie wcześniej nie
publikowanymi i nie przedstawianymi na innych konkursach. Nadesłanie pracy na konkurs
jest jednoznaczne ze złożeniem deklaracji o powyższym.
8. Praca powinna zostać oznaczona na odwrocie metryczką zawierającą: tytuł pracy (miejsce
jakie przedstawia), imię i nazwisko autora, wiek , przedszkole, klasę, szkołę do której
uczęszcza. W przypadku prac wykonanych elektronicznie informacje te należy dołączyć
w formie tekstowej do pracy.
9. Do pracy należy dołączyć wypełniony formularz zgłoszeniowy, stanowiący załącznik nr 1
do niniejszego regulaminu, podpisany przez uczestnika (w przypadku osób pełnoletnich)
lub rodziców/opiekunów uczestnika (w przypadku osób niepełnoletnich).
10. Na konkurs nie można przesyłać prac zbiorowych ani fotografii.
11. Prace plastyczne wraz z dodatkowymi, wymaganymi informacjami można dostarczyć
osobiście do siedziby Starostwa, elektronicznie za pośrednictwem poczty e-mail (dotyczy
prac wykonanych elektronicznie) lub przesłać pocztą na adres Starostwa:
Starostwo Powiatowe w Świeciu
ul. Gen. Józefa Hallera 9
86-100 Świecie, pok. 301
12. Zgłoszenie uczestników i prac powinno nastąpić na karcie zgłoszenia stanowiącej
załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.
13. Prace można przesyłać do 15 grudnia 2015 roku do godziny 15:00.
14. Zgłoszenie do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
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§5
1.

Organizacja konkursu

Prace plastyczne zgłoszone do konkursu pozostaną w zbiorach Starostwa Powiatowego
w Świeciu.

2. Oceny prac konkursowych dokona komisja powołana przez Starostę Świeckiego.
3. Laureaci konkursu otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez
Starostę Świeckiego.
4. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na spotkaniu z laureatami zorganizowanym przez
Starostwo Powiatowe w Świeciu, a także na stronie internetowej Starostwa
(www.csw.pl). Autorzy nagrodzonych/wyróżnionych prac otrzymają zaproszenia za
pośrednictwem przedszkola/szkoły, do której uczęszczają.
5. Udział w konkursie plastycznym jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem
niewyłącznej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji na wykorzystanie prac w
publikacjach papierowych i elektronicznych wydawanych przez Starostwo Powiatowe w
Świeciu, a także do ich wprowadzania, przechowywania i zwielokrotniania w formie
elektronicznej w pamięci urządzeń służących do przetwarzania danych.
6. Dane osobowe uczestników konkursu są zbierane i przetwarzane przez organizatora dla
celów związanych z konkursem.
7. Sytuacje nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga organizator konkursu.
8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.
9. Rozstrzygnięcia komisji konkursowej nie podlegają procedurze odwoławczej.
10. W konkursie nie mogą brać udziału członkowie Komisji Konkursowej i ich najbliższa
rodzina.
11. Decyzje Komisji Konkursowej w zakresie oceny prac konkursowych podlegają akceptacji
Starosty Świeckiego.

§6
1.

Nagrody

Organizator przewiduje następujące nagrody w każdej kategorii wiekowej:
a. I miejsce – nagroda o wartości 300 zł
b. II miejsce – nagroda o wartości 200 zł
c. III miejsce – nagroda o wartości 100 zł
d. Nagroda dla przedszkola/szkoły o wartości 200 zł
e. Wyróżnienia – nagroda o wartości 50 zł

2. Nagrodzone i wyróżnione prace zostaną zaprezentowane podczas wystawy
organizowanej przez Starostwo Powiatowe w Świeciu oraz podczas imprez promujących
Powiat Świecki.
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