
                            
 
 

 
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” 

 
 

 
ul. Chopina 10, 33-170 Tuchów, tel./fax 14 652 44 04, pogostoro@interia.pl, NIP 993 047 36 31 

 
 

Regulamin konkursu plastycznego pn. „Postać z bajki na szlaku projektów Pogórzańskiego 

Stowarzyszenia Rozwoju” 

 

 

1. Organizatorem konkursu jest Pogórzańskie Stowarzyszenie Rozwoju, 33-170 Tuchów,  

ul. Chopina 10. 

2. Tematem prac konkursowych jest:  „Postać z bajki na szlaku projektów Pogórzańskiego 

Stowarzyszenia Rozwoju”. 

3. Konkurs adresowany jest do dzieci ( I – VII klasy szkoły podstawowej) wraz z  osobą 

dorosłą zwanych dalej Zespołem. 

4. Celami konkursu są:  

• Zachęcenie społeczności lokalnej do poznawania i zwiedzania obszaru Pogórzańskiego 

Stowarzyszenia Rozwoju, tj. terenu gmin: Tuchów, Ryglice, Gromnik, Rzepiennik 

Strzyżewski, Szerzyny 

• Podniesienie świadomości społeczności lokalnej o działalności Pogórzańskiego 

Stowarzyszenia Rozwoju i zrealizowanych projektach w ramach Programu Rozwoju 

Obszarów Wiejskich 

• Edukacja poprzez zabawę 

• Wzmacnianie więzi międzypokoleniowej poprzez wspólny udział w konkursie dziecka 

 i rodzica  

• Upowszechnienie informacji o korzyściach działania Pogórzańskiego Stowarzyszenia 

Rozwoju 

• Przypomnienie bajek animowanych z lat 70. I 80. XX w. 

Warunki uczestnictwa w konkursie: 

1. Pracę konkursową należy składać w dniach od 12 listopada do 14 grudnia 2018 r.   

w godzinach 8.00 – 16.00, w siedzibie Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, 33-170 

Tuchów, ul. Chopina 10, pok. 16 

2. Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników odbędzie się 21 grudnia 2018 r. o godz. 

14.00     W Domu Kultury w Tuchowie. 

3. Laureaci oraz osoby wyróżnione  zostaną poinformowani telefonicznie o wynikach 

konkursu. 

4. Praca konkursowa ma być pracą plastyczną o formacie A3, wykonaną w dowolnej 

technice  

z możliwością  wykorzystania różnorodnych materiałów. 

5. Temat pracy „Postać z bajki na szlaku projektów Pogórzańskiego Stowarzyszenia 

Rozwoju” powinien uwzględniać animowaną postać z bajki lat 70. i 80. XX w. oraz 

obiekt wybudowany/zmodernizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich realizowanego przez Pogórzańskie Stowarzyszenie Rozwoju (wykaz 
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obiektów znajduje się w publikacji Dobre praktyki. Zrealizowane projekty w ramach 

wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju na obszarze Pogórzańskiego Stowarzyszenia 

Rozwoju stanowiącej załącznik nr 2 oraz 3). 

6. Prace konkursowe mają być pracami Zespołu, wcześniej nigdzie niepublikowanymi. 

7. Każdy Zespół może przekazać tylko jedną pracę. 

8. Zespół przekazując pracę, tym samym oświadcza, że Organizatorowi konkursu 

przysługuje prawo majątkowe i osobiste do przekazanej pracy. 

9. Ocenie podlegać będą prace wykonane zespołowo, spełniające wymogi formalne oraz 

prawidłowo realizujące temat, estetyka pracy, pomysłowość i oryginalność. 

10. Każdy uczestnik konkursu powinien na odwrocie pracy umieścić metryczkę 

zawierającą: 

-tytuł: „Postać z bajki na szlaku projektów Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju”,  

-nazwę przedstawionego obiektu i postaci z bajki,   

-dane Zespołu: imię i nazwisko dziecka, szkoła i klasa, imię i nazwisko opiekuna 

prawnego, 

numer telefonu.     

11. Dane te będą służyć do prawidłowej oceny pracy oraz kontaktu Organizatora  

z uczestnikami konkursu. Prace niepodpisane, anonimowe nie będą zakwalifikowane 

do konkursu. 

12. Organizator będzie uprawniony do nieodpłatnego wykorzystywania wszystkich prac 

zgłoszonych do konkursu w celu informowania o konkursie, reklamy i promocji 

konkursu, realizacji postępowania konkursowego oraz prezentacji wyników konkursu. 

13. Dane osobowe uczestników będą wykorzystane wyłącznie w celu wyłonienia zwycięzcy  

i przyznania nagrody oraz promocji zadania. Poprzez podanie danych osobowych, o 

których mowa w punkcie 16 uczestnik oraz jego rodzic wyrażają zgodę na 

przetwarzanie tych danych przez Organizatora w celu wyżej wskazanym oraz 

opublikowanie imienia i nazwiska uczestnika jako autora pracy. 

14. Uczestnik konkursu, przekazując swoją pracę, wyraża zgodę na przetwarzanie przez 

Organizatora konkursu swoich danych osobowych. 

15. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest podpisanie i dostarczenie wraz z pracą do 

biura PSR zgodę na udział w konkursie oraz klauzuli informacyjnej (załącznik nr 1). 

16. Naruszenie przez uczestnika konkursu któregokolwiek z warunków konkursu oznaczać 

będzie niezakwalifikowanie pracy do konkursu lub utratę prawa do nagrody. 

 Wyniki konkursu i nagrody: 

 

1. Jury powołane przez Organizatora wyłoni laureatów spośród zgłoszonych uczestników.  

2. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi poprzez ogłoszenie zawierające imiona  

i nazwiska       zwycięzców na stronie internetowej www.psr.tuchow.pl, dodatkowo 

laureaci zostaną poinformowani telefonicznie. 
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3. Zwycięzcy (za zajęcie I, II ,III miejsca) otrzymują pamiątkowe dyplomy i nagrody 

rzeczowe. 

4. Pozostali uczestnicy konkursu po jego rozstrzygnięciu proszeni są o zgłoszenie się do 

biura PSR w celu odebrania gadżetu promocyjnego. 

5. Jury ma prawo do przyznania dodatkowych nagród. 

6. Decyzja jury, co do wskazania laureatów konkursu oraz przyznania im nagród, jest  

ostateczna. 

7. Nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na inne nagrody rzeczowe ani na ich    

równowartość pieniężną.  

 

Postanowienia końcowe:  

1. Prace przechodzą na własność Organizatora konkursu i nie będą zwracane. 

2. Przekazując pracę na konkurs, Zespół zgadza się na opublikowanie fotografii (skanów) 

prac na stronie internetowej www.psr.tuchow.pl , na portalu społecznościowym 

Stowarzyszenia,  

w prasie lokalnej. 

3. Biorąc udział w konkursie, uczestnik akceptuje jego regulamin. 

4. Regulamin konkursu będzie dostępny na stronie www.psr.tuchow.pl. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo do rozstrzygania w kwestiach nieuregulowanych 

postanowieniami regulaminu. 

 

 


