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REGULAMIN KONKURSU 

PLASTYCZNEGO 

”pszczoła naszym przyjacielem” 

 

I. ORGANIZATOR, CEL KONKURSU, POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Organizatorem Konkursu jest Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Jagiellońska 

Przystań” (dalej LGD) z siedzibą w Parczewie, ul. Harcerska 8. 

2. Celem konkursu jest: 

a) popularyzacja wiedzy na temat życia pszczół, ich znaczenia dla życia 

człowieka i przyrody oraz funkcjonowania środowiska naturalnego, 

b) zwrócenie uwagi na piękno przyrody, a także zagrożenia ekologiczne 

wynikające z ciągle malejącej ilości pasiek oraz postępującej degradacji 

środowiska, którego dużą część stanowią pszczoły oraz drzewa, kwiaty i 

wszystkie rośliny niezbędne dla życia pszczół, a tym samym życia człowieka, 

c) uwrażliwienie dzieci, młodzieży i dorosłych na konieczność stosowania 

zachowań proekologicznych dla dobra całego środowiska naturalnego, a przez 

to możliwość pozyskiwania wysokowartościowych produktów pszczelich, 

które są wielkim skarbem przekazywanym przez naturę człowiekowi, 

d) upowszechnianie wiedzy na temat produktów wyrabianych na bazie miodu, 

e) pobudzanie aktywności społecznej mieszkańców i ich integracja, 

f) krzewienie kultury lub dziedzictwa kulturowego i tradycji regionu,  

g) upowszechnianie wiedzy o działaniach prowadzonych przez LGD, 

h) promocja obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju LGD. 

3. Konkurs współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej, organizowany  

w ramach działania „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie 

umiejętności i aktywizacja” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na 

lata 2007-2013. 

4. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny. 

 

II. UCZESTNICY KONKURSU I JEGO PRZEBIEG 

1. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i 

ponadgimnazjalnych z obszaru LGD „Jagiellońska Przystań” tj. gmin: Parczew, 

Dębowa Kłoda, Podedwórze, Milanów, Jabłoń, Siemień, Ostrów Lubelski za 

wyjątkiem pracowników Organizatora i członków Komisji Konkursowej.  

Konkurs jest podzielony na trzy kategorie wiekowe uczestników: 

I kategoria - uczniowie klas I – III szkół podstawowych, 

II kategoria - uczniowie klas IV – VI szkół podstawowych, 

III kategoria - uczniowie klas I – III gimnazjum i I-III szkół ponadgimnazjalnych. 

2. W trakcie konkursu będą rozpowszechniane informacje dotyczące Osi IV Leader, 

prezentacji dobrych praktyk oraz możliwości uzyskania wsparcia finansowego w 

przyszłym okresie finansowania.  
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III. WYKONANIE PRAC 

1. Tematyka konkursu obejmuje życie pszczół w środowisku naturalnym. Mając na 

uwadze potrzebę ochrony środowiska naturalnego, konkurs ten ma pogłębić 

świadomość dzieci, młodzieży i osób dorosłych na temat dobrodziejstw, jakie niesie 

ze sobą pszczoła miodna oraz uświadomić zakres zagrożeń wynikających z masowego 

ginięcia pszczół.   

2.  Technika wykonywania prac jest dowolna. Format pracy: max. A3  

Prace należy na odwrocie opisać: tytuł pracy, imię i nazwisko autora, klasa, nazwa 

szkoły. 

3.   Każdy z uczestników może wykonać tylko jedną pracę.  

 

IV TERMINARZ KONKURSU I OCENA PRAC 

1. Konkurs rozpoczyna się 1.02.2015 roku.  

2. Komisja Konkursowa (składająca się z co najmniej trzech osób) powołana przez 

Dyrektora placówki oceni wykonane prace i wybierze 3 najlepsze z każdej kategorii. 

3. 3 zwycięskie prace z każdej kategorii, każda placówka przekaże Organizatorowi 

konkursu do dnia 27.02.2015 r. 

4. Autorzy 3 zwycięskich prac z każdej kategorii z poszczególnych placówek 

oświatowych będą zobowiązani wypełnić karty zgłoszeniowe (w załączeniu).  

Uwaga: W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest zgoda rodzica/opiekuna 

prawnego na uczestnictwo w Konkursie. 

5. Organizator konkursu (poprzez powołaną Komisję Konkursową) spośród otrzymanych 

prac dokona ostatecznego wyboru 3 najlepszych prac w każdej kategorii. 

6. Kryteria oceny: estetyka, pomysłowość i stopień trudności wykonania. 

7. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne.  

8. Prace przekazane Organizatorowi przechodzą na jego własność. 

9. Organizator ma prawo prezentowania prac na wystawie pokonkursowej podczas 

imprezy pszczelarskiej. 

 

V. NAGRODY  

1. W wyniku Postępowania Konkursowego Komisja Konkursowa dokona ostatecznego 

wyboru i przyzna nagrody w postaci: pendrive, gadżety promocyjne, wyroby z miodu 

w trzech kategoriach wiekowych: 

I kategoria - uczniowie klas I – III szkół podstawowych, 

II kategoria - uczniowie klas IV – VI szkół podstawowych, 

III kategoria - uczniowie klas I – III gimnazjum i klas I-III szkół ponadgimnazjalnych. 

2. Komisja może również przyznać wyróżnienia dla autorów prac o szczególnych 

walorach artystycznych. 

3. Wręczenie nagród laureatom nastąpi podczas imprezy pszczelarskiej w dniu 7.03.2015 

r. ok. godz. 14.00 

4. Organizator zastrzega sobie możliwość nie przyznania nagrody głównej/nagród 

głównych w związku z niskim poziomem prac. 
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5. Prace i zgłoszenia niezgodne z regulaminem nie będą brały udziału w konkursie. 

6. Nadesłanie prac oznacza akceptację warunków konkursu i regulaminu, którego 

interpretacja należy do Komisji Konkursowej.  

 

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Informacje dotyczące konkursu zostaną podane do wiadomości publicznej (m.in. na 

stronie internetowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Jagiellońska Przystań” 

pod adresem www.lgdparczew.pl) 

2. Poprzez uczestnictwo w Konkursie opiekun prawny uczestnika wyraża zgodę na 

przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 roku o ochronie 

danych osobowych (Dz. U. z 2002 roku,  nr 101, poz. 926 ze zm.) przez Organizatora 

Konkursu i wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie  wizerunku w publikacjach, w 

prasie oraz na stronie Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Jagiellońska 

Przystań”, zgodnie z ustawą z dnia 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.) na potrzeby związane z 

uczestnictwem w konkursie oraz instytucjom kontrolującym LGD. 

3. Opiekun prawny uczestnika konkursu oświadcza jednocześnie, iż zapoznał się z 

regulaminem Konkursu i bez zastrzeżeń akceptuje wszystkie jego postanowienia. 

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich, związanych z 

organizacją konkursu oraz za szkody spowodowane podaniem błędnych lub 

nieaktualnych danych przez uczestników konkursu. 

5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają 

odpowiednie przepisy obowiązującego prawa. 

6. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego regulaminu. 

Zmieniony regulamin wchodzi w życie z chwilą jego wywieszenia na tablicy 

ogłoszeniowej, znajdującej się w siedzibie organizatora. 

7.  Organizator zastrzega sobie prawo przerwania, zmiany lub przedłużenia Konkursu  

w razie wystąpienia przyczyn od niego niezależnych. 

http://www.lgdparczew.pl/
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„KARTA ZGŁOSZENIA” 

KONKURS PLASTYCZNY 

Imię i nazwisko 
 

 

Data urodzenia/klasa 
 

 

Nazwa i adres szkoły 

 

 

Tel. ucznia lub prawnego opiekuna 
 

 

 

O Ś W I A D C Z E N I E  

1. Oświadczam, że znam i akceptuję postanowienia Regulaminu „KONKURSU 

PLASTYCZNEGO - pszczoła naszym przyjacielem” (dalej Konkurs). 

2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 

29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 ze 

zm.) przez Organizatora Konkursu dla celów związanych z przeprowadzeniem i 

rozstrzygnięciem ww. konkursu, w tym na ich opublikowanie w środkach masowego 

przekazu oraz zamieszczenie na stronie internetowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa 

Działania „Jagiellońska Przystań” pod adresem www.lgdparczew.pl 

3. Udzielam organizatorom Konkursu nieodpłatnego prawa wielokrotnego 

wykorzystywania zdjęć z moim wizerunkiem bez konieczności każdorazowego ich 

zatwierdzania. Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i powielanie 

materiałów, za pośrednictwem dowolnego medium w celu promocji Konkursu zgodnym 

z obowiązującym prawem, wliczając w to w szczególności zamieszczanie zdjęć na 

stronie internetowej www.lgdparczew.pl oraz publikacje w gazetach, czasopismach 

okresowych, czasopismach okazjonalnych, folderach, publikacjach elektronicznych. 

4. Mam prawo do wyczerpujących informacji odnośnie przetwarzania moich danych 

osobowych, prawo do uzupełnienia, uaktualnienia lub sprostowania danych oraz 

wstrzymania ich przetwarzania lub usunięcia. 

5. Administratorem tak zebranych danych osobowych jest Urząd Marszałkowski 

Województwa Lubelskiego Departament Koordynacji Projektów Europejskich ul. Marii 

Curie – Skłodowskiej 3, 20 – 151 Lublin. 

 

………………………..        ………………………           ……………………………………  
miejscowość, data                   czytelny podpis uczestnika konkursu               czytelny podpis rodzica/opiekuna    

                                                                                                                          prawnego uczestnika konkursu* 

* jeżeli dotyczy 

 

http://www.lgdparczew.pl/
http://www.lgdparczew.pl/

