
                                           

 

 

SPOŁECZNIK – PROGRAM MARSZAŁKOWSKI 

 
Regulamin konkursu plastycznego 

pt.: ,,Moja gmina, moja mała ojczyzna, moje ulubione miejsce”. 
 

 
 

Organizator: 
Stowarzyszenie Środkowopomorska Grupa Działania 
ul. Partyzantów 17, 75 - 411 Koszalin 
www.stowarzyszeniesgd.pl 

 

 

Konkurs organizowany jest w ramach inicjatywy obywatelskiej finansowanej ze środków Samorządu 
Województwa Zachodniopomorskiego Społecznik - Program Marszałkowski pn. „Budowanie tożsamości 
mieszkańców Pomorza Zachodniego poprzez organizację konkursu plastycznego pn. ,,Moja gmina, moja 
mała ojczyzna, moje ulubione miejsce’’ w partnerstwie z przedstawicielami samorządów lokalnych oraz 
przy współpracy z nauczycielami szkół podstawowych z wybranych gmin powiatów koszalińskiego, 
sławieńskiego i białogardzkiego”.  

 

§1 Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem Konkursu jest Stowarzyszenie Środkowopomorska Grupa Działania. 
2. Konkurs skierowany do uczniów szkół podstawowych klas od 5 do 8  z wybranych gmin powiatu 

koszalińskiego (Gmina Będzino, Gmina Biesiekierz, Gmina Bobolice, Gmina Manowo, Gmina 
Mielno, Gmina Sianów, Gmina Świeszyno, Gmina Polanów), sławieńskiego (Gmina Darłowo, Miasto 
Darłowo, Gmina Malechowo, Miasto Sławno, Gmina Sławno, Gmina Postomino) i białogardzkiego 
(Gmina Tychowo). 

3. Przedmiotem Konkursu jest autorska praca plastyczna, nawiązująca do tytułu konkursu ,,Moja 
gmina, moja mała ojczyzna, moje ulubione miejsce”.   

4. Celem Konkursu jest wyłonienie 15 zwycięskich i 15 wyróżnionych prac plastycznych (po jednej z 
obszaru każdej z 15 gmin).  

5. Nad przebiegiem Konkursu, oceną prac oraz wytypowaniem zwycięzców i wyróżnionych czuwać 
będzie powołana komisja konkursowa. 

 
§2 Zasady udziału w konkursie 

 
1. Udział w konkursie jest dobrowolny. 
2.  Udział w konkursie jest bezpłatny. 
3.  Każde dziecko uczestniczące w konkursie może zgłosić jedną pracę plastyczną. 
4.  Praca plastyczna powinna być wykonana na kartce formatu A3 techniką rysunku kredką lub 

 malarstwa.  
5. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnej prezentacji oraz publikacji nadesłanych prac 

plastycznych (na nośnikach informacji takich jak ulotki, foldery, plakaty, strony internetowe).  
6. Uczestnicy konkursu ponoszą odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich, w szczególności 

praw autorskich. 
7. Uczestnik konkursu, który dostarczy pracę plastyczną oświadcza, że posiada pełnię praw autorskich 

i przenosi ją na Organizatora w zakresie niezbędnym do jego wykorzystania.  



                                           

 
8. Prace plastyczne muszą być podpisane na odwrocie. Podpis powinien zawierać: imię i nazwisko 

autora pracy, nazwę gminy, na terenie której funkcjonuje szkoła, nazwę i numer szkoły, numer klasy, 
do której uczęszcza oraz imię i nazwisko nauczyciela/wychowawcy. 

9. Do pracy powinna zostać dołączona wypełniona i podpisana karta zgłoszenia uczestnika na konkurs, 
która jest dostępna na stronie internetowej organizatora www.stwoarzyszeniesgd.pl w zakładce 
„Aktualności”. 

10. Uczestnicy konkursu powinni zostać zgłoszeni za pośrednictwem szkoły. 
11.  Nadesłana praca plastyczna nie może być wcześniej publikowana. 
 

 
§3 Miejsce i termin nadsyłania prac 

 
1. Prace należy przesłać na adres Stowarzyszenia Środkowopomorska Grupa Działania przy ulicy 

Partyzantów 17, 75-411 w Koszalinie lub dostarczyć osobiście do siedziby Stowarzyszenia 
(pokój 215, piętro 2). 

2. Termin nadsyłania prac upływa 23.10.2020 r.  
3. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 30.10.2020 r. 
4. Praca nadesłana po obowiązującym terminie lub nie podpisana nie będzie brała udziału w konkursie.  
5. Prace zgłoszone do Konkursu nie będą zwracane autorom. 
6. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za zaginięcie lub uszkodzenia powstałe podczas 

przesyłki i ekspozycji prac. 

§4 Komisja konkursowa oraz przyznanie nagród 

1. Wyłonieniem zwycięzców i wyróżnionych zajmie się komisja konkursowa, w skład której wchodzić 
będą pracownicy oraz przedstawiciele organów Stowarzyszenia Środkowopomorska Grupa 
Działania 

2. Komisja wybierze spośród nadesłanych prac 15 zwycięzców (po jednym z każdej gminy) oraz 15 
wyróżnionych (po jednym z każdej gminy).  

3. Autor nagrodzonej pracy z każdej gminy otrzyma kartę podarunkową w kwocie 200 zł. 
Osoby wyróżnione z każdej gminy otrzymają kosze podarunkowe.  

4. Zwycięskie prace zostaną rozpowszechnione poprzez publikację na stronie internetowej 
Organizatora, na stronach internetowych współpracujących samorządów lokalnych oraz szkół 
podstawowych.  

5. Planowane jest także zorganizowanie wystawy stworzonej z wybranych prac, a w przyszłości 
przygotowanie publikacji prezentującej zwycięskie prace.  

6. Wręczenie upominków dla zwycięzców oraz osób wyróżnionych nastąpi w terminie  i miejscu 
uzgodnionym przez organizatorów Konkursu.  

7. Nadesłane prace oceniane będą pod względem samodzielności, pomysłowości w interpretacji 
tematu, estetyki. 

8. Decyzje komisji konkursowej są niepodważalne, ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie. 
9. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Stowarzyszenia  

www.stowarzyszeniesgd.pl w terminie do  2.11.2020 r. 

 

§5 Postanowienia końcowe 

1. Organizator Konkursu zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w niniejszym 
regulaminie.  

2. Sytuacje nieobjęte regulaminem rozstrzyga Organizator Konkursu. 
3. Wszelkich dodatkowych informacji udzielają: Monika Kostrzewska - p.o. Dyrektora Biura, 

 tel.  94 340 24 58 oraz Mirosława Majcherek  - Asystent ds. administracyjnych, tel. 517 311 023. 

 

http://www.stowarzyszeniesgd.pl/

