
Wójt Gminy Dębowiec Zbigniew Staniszewski zaprasza Mieszkańców 

Gminy Dębowiec do wzięcia udziału w Konkursie Plastycznym  

pt: „Barwy niepodległości w Gminie Dębowiec” 

 

 

Data wydarzenia: 

od 2018-05-23 

do 2018-06-22 

 

 

Konkurs przeznaczony jest dla mieszkańców Gminy Dębowiec   

 

Regulamin konkursu: 
 

 

1. Konkurs organizowany jest przez Urząd Gminy w Dębowcu. 

  

2. Patronat nad konkursem objął Wójt Gminy Dębowiec Zbigniew Staniszewski. 

 

3. Celem konkursu jest rozwijanie, rozbudzanie patriotyzmu, kształtowanie 

postawy obywatelskiej, włączenie się w obchody stulecia odzyskania 

niepodległości przez Polskę. 

 

4. Konkurs przeznaczony jest dla mieszkańców Gminy Dębowiec, 

zameldowanych na terenie gminy.  

 

5. Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie pracy plastycznej 

nawiązującej do tematu konkursu pod tytułem: „Barwy niepodległości  

w Gminie Dębowiec”. 

 

6. Uczestnik konkursu składa kolorową pracę plastyczną w formacie A3 lub A4. 

Prace należy wykonać techniką malarską, wykorzystując farby, kredki, kredki 

woskowe. Podczas tworzenia prac zabrania się użycia materiałów sypkich takich 

jak makaron, kasza itp.  

 

7. Każdy uczestnik konkursu może złożyć wyłącznie jedną  pracę. Prace należy 

opisać na odwrocie w rogu kartki zamieszczając dane: imię i nazwisko autora, 

adres i miejscowość oraz telefon kontaktowy lub email. 

 

8. Prace należy składać w siedzibie Urzędu Gminy Dębowiec w terminie  

do 22 czerwca 2018r. w sekretariacie lub w pokoju nr 10.  



  

9. Uczestnik oświadcza, że zgłoszona praca nie była wcześniej zgłaszana  

i nagradzana w innych konkursach. 

 

10. Uczestnik oświadcza, że jest autorem pracy i udziela nieodpłatnie zgody  

do bezpłatnego wykorzystywania nadesłanych prac w polach eksploatacji: druku 

w dowolnej liczbie i publikacji w dowolnym nakładzie, wykorzystania  

ich w Internecie i innych mediach w ramach różnych działań reklamowych 

związanych z tym Konkursem lub promocją Gminy Dębowiec zgodnie  

z aktualnym prawem autorskim. 

 

11. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych 

osobowych dla realizacji wyżej opisanego celu. Zgoda obejmuje następującą 

treść: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przekazanych 

na potrzeby niezbędne dla realizacji Konkursu i promocji Gminy Dębowiec 

zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych”. 

 

12. Prace niezgodne z regulaminem nie będą oceniane.  

 

15. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi po 22.06.2018r. Prace oceni powołana  

3 osobowa komisja. Podczas oceny komisja dokona podziału prac na trzynaście 

miejscowości, a następnie z każdej miejscowości wyłoni jednego zwycięzcę.  

W trakcie oceny prac komisja wyłoni 13 zwycięzców. Zwycięzcy otrzymają 

nagrody rzeczowe. Dodatkowo spośród wszystkich prac komisja przyzna  

17 wyróżnień w postaci drobnych upominków.   

 

16. Ogłoszenie wyników, rozdanie nagród i pokonkursowa wystawa prac 

plastycznych odbędzie się w sali wystawowej Muzeum Narciarstwa w Cieklinie. 

Wystawa zostanie zorganizowana z 40-50 najwyżej ocenionych prac. O terminie 

wręczenia nagród laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub mailowo.  

17. Wszystkie informacje o konkursie dostępne będą na stronach internetowych: 

Urzędu Gminy w Dębowcu – www.debowiec.pl oraz Cieklina – www.cieklin-

ski.pl a także w siedzibie organizatora. 

 

18. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie. 

 

19. Wzięcie udziału w konkursie oznacza akceptację powyższego regulaminu.  

 


