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Regulamin konkursu plastycznego  

„Poznajemy słubickie organizacje pozarządowe” 

I. Organizator 
 

1. Organizatorem konkursu jest Fundacja na rzecz Collegium Polonicum, ul. T. Kościuszki 1, 69-100 Słubice. 

Osoby upoważnione do udzielania informacji na temat konkursu: Katarzyna Kochańska (tel. 61 829 68 78,  

e-mail: k.kochanska@fundacjacp.org), Martyna Szymborska (tel. 61 829 67 91, 884 309 488, e-mail: 

sekretariat@fundacjacp.org) 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści regulaminu. 

3. Konkurs organizowany jest w ramach realizacji zadania publicznego pn. „Sektor 3 Słubice – wzmacnianie 

organizacji pozarządowych oraz rozwój lokalnego społeczeństwa obywatelskiego w gminie Słubice” 

realizowanego przez Fundację na rzecz Collegium Polonicum na zlecenie gminy Słubice.  

II. Cele konkursu 
 

1. Celem konkursu jest: 

- zachęcenie nauczycieli i uczniów do czynnego zainteresowania się tematyką aktywności obywatelskiej oraz 

działalności lokalnych organizacji pozarządowych, 

- popularyzowanie wiedzy dotyczącej możliwości zaangażowania społecznego oraz wiedzy dotyczącej 

obszarów działalności i akcji podejmowanych przez lokalne organizacje pozarządowe, 

- promocja wśród dzieci i młodzieży idei wolontariatu, zaangażowania społecznego, bezinteresownego 

pomagania, udziału w akcjach charytatywnych, 

- budowanie postawy empatii wobec potrzebujących, współodpowiedzialności za sprawy lokalne, 

- rozwój umiejętności plastycznych wśród dzieci i młodzieży. 

III. Założenia organizacyjne 
 

1. Tematem prac konkursowych jest przygotowanie plakatu promującego wybraną przez siebie organizację 

pozarządową, której siedziba i główna działalność mieści się na terenie gminy Słubice (dozwolone jest 

objęcie konkursem oddziałów terenowych organizacji ogólnopolskich, ale działających w Słubicach). 

2. Organizacja konkursu oraz nagrody są współfinansowane ze środków gminy Słubice.  

3. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów wszystkich szkół podstawowych i gimnazjów z terenu gminy Słubice.  

4. Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach wiekowych: klasy 1-4 i klasy 5-8 (i 3 klasa gimnazjów).  
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5. Każda szkoła może zgłosić do konkursu dowolną ilość prac w każdej z dwóch kategorii wiekowych. 

6. Prace przygotowywane są przez uczniów indywidualnie, pod kierunkiem nauczycieli. 

7. Udział w konkursie jest bezpłatny. 

8. Prace nadesłane na konkurs muszą być pracami autorskimi, nigdzie wcześniej nie publikowanymi, nie 

zgłoszonymi do innych konkursów. 

9. Prace mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną. 

10. Prace powinny być wykonane na papierze typu brystol w formacie A3 (297x420 mm). 

11. Udział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa na wykorzystanie prac do: druku w 

dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie, używania w Internecie oraz w innych formach utrwaleń 

nadających się do rozpowszechniania, nadruku na gadżetach reklamowych w dowolnej liczbie, wykorzystania 

w mediach i prezentacji na wystawach.  

12. Warunkiem udziału w konkursie jest złożenie wraz z pracą plastyczną podpisanej deklaracji udziału w 

konkursie  – załącznik nr 1 (zgłoszenie wypełnia szkoła) oraz złożenia podpisanej przez rodziców Zgody 

rodzica/opiekuna ucznia na przetwarzanie danych osobowych – załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.  

13. Prace zgłoszone do konkursu nie będą zwracane autorom. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z 

nieodpłatnym przeniesieniem na organizatora prawa własności zgłoszonych prac.  

14. Prace niespełniające zasad uczestnictwa nie będą brane pod uwagę przez Komisję Konkursową.  

15. Organizator nie odpowiada za zniszczenie prac w trakcie ich przewozu. 

16. Regulamin konkursu jest dostępny na stronie organizatora www.fundacjacp.org oraz www.slubice.pl.  

17. Szkoły zgłaszają się do konkursu poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na ww. 

stronach oraz formularzy zgłoszeniowych uczniów i oświadczeń dotyczących danych osobowych (w 

przypadku uczniów, formularz podpisują rodzice/opiekunowie prawni).  

18. Formularze zgłoszeniowe i załączniki należy dostarczyć do biura organizatora do dn. 31.10.2018 r. osobiście, 

pocztą tradycyjną lub przesyłką kurierską (na koszt nadsyłającego). Decyduje data wpływu do organizatora.  

19. Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją zapisów niniejszego regulaminu. 

20. Sytuacje nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga organizator konkursu. 

21. Patronat medialny nad konkursem sprawują portal Słubice24.pl i telewizja HTS.  

IV. Ocena prac konkursowych 
 

1. Prace należy składać osobiście, nadsyłać pocztą lub przesyłką kurierską (na koszt nadsyłającego) do biura 

organizatora konkursu (pkt. I.1. regulaminu) do dnia 31.10.2018. do godz. 15.00 z dopiskiem „Poznajmy 

słubickie organizacje pozarządowe”. Decyduje data wpływu.  

2. Każda praca zgłoszona do konkursu powinna zostać oznaczona na odwrocie pieczątką szkoły i imieniem i 

nazwiskiem autora oraz klasą.  

3. O wyłonieniu zwycięzców decyduje Komisja Konkursowa, która zostanie powołana przez organizatora 

konkursu. Komisja liczyć będzie do 5 osób, w tym po jednym reprezentancie z gminy Słubice, organizatora 

konkursu, oraz zaproszonych ekspertów.  

 

 

http://www.fundacjacp.org/
http://www.slubice.pl/
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4. Kryteria oceny są następujące: 

 Maksymalna ilość punków do zdobycia: 100 

- pomysł: 25 pkt 

- trafność doboru tematu pracy do tematu konkursu: 30 pkt 

- jakość wykonania: 20 pkt 

- oryginalność: 20 pkt 

- stopień trudności wykonania: 5 pkt. 

5. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.  

V. Ogłoszenie wyników konkursu 
 

1. Ogłoszenie wyników będzie miało miejsce do 30.11.2018 a rozdanie nagród odbędzie się podczas corocznego 

Forum Organizacji Pozarządowych w Collegium Polonicum w Słubicach. O dokładnej dacie i godzinie 

organizator powiadomi telefonicznie szkoły biorące udział w konkursie najpóźniej na tydzień przed 

planowanym ogłoszeniem wyników.  

2. Szkoły uczestniczące w konkursie we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność zapewnią obecność 

uczestników konkursu podczas uroczystego wręczenia nagród.  

3. Lista nagrodzonych uczniów zostanie opublikowana na stronie internetowej organizatora konkursu 

www.fundacjacp.org  oraz www.slubice.pl oraz w miarę możliwości w lokalnej prasie, telewizji, na stronach 

lokalnych portali internetowych.  

4. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania imienia, nazwiska i informacji o laureatach konkursu 

oraz umieszczenia tych informacji w materiałach reklamowych, mediach i Internecie. 

 

 

VI. Nagrody 
 

Organizator zapewni nagrody dla zwycięzców za zajęcie I, II i III miejsca w każdej z dwóch kategorii 

wiekowych. Będą to nagrody materialne, wręczane indywidualnie zwycięzcom. Wszyscy uczestnicy otrzymają 

dyplomy uczestnictwa.  

 


