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REGULAMIN KONKURSU 

 „Gmina Leszno – moja mała ojczyzna”. Konkurs plastyczny i fotograficzny" 

I.Cel konkursu 
 zainteresowanie historią Gminy Leszno - miejsc, w którym mieszkamy;  

 zachęcenie do odkrywania bogactwa i piękna miejsca jakim jest Gmina Leszno;  

 promowanie patriotyzmu lokalnego; 

 rozwijanie zainteresowań związanych z dziedzictwem kulturowym, walorami 

architektoniczno-urbanistycznymi, naturalnymi oraz wydarzeniami kulturalnospołecznymi, 

relacjami międzyludzkimi, itp. 

  wychowanie przez sztukę – popularyzacja zajęć plastycznych i  fotograficznych  jako 

aktywnej i kreatywnej formy spędzania wolnego czasu ;  

 Rozwijanie wrażliwości artystycznej, kreatywności i wyobraźni  

 Możliwość zaprezentowania swojej twórczości szerszemu gronu odbiorców, 

II.Organizator Konkursu 
1. Organizatorem Konkursu jest Świetlica w Zaborowie  w ramach projektu realizowanego z 

Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 

2. Adres Organizatora: Świetica w Zaborowie, ul. J. Kujawskiego  5, 05-083 Zaborów 

3. Koordynatorzy projektu i kontakt: Kinga Tomaszewska-Bagan tel. 510-643-767, e-mail: 

swietlicazaborow@gminaleszno.pl 

III.Warunki udziału w Konkursie 
1. Konkurs jest jednoetapowy, przeznaczony dla dzieci (7-12 lat) i młodzieży (13-18 lat) z 

gminy Leszno, 

2. Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny. 

3. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest: 

 samodzielne wykonanie przez Uczestnika pracy konkursowej, szczegółowo określonej 

w Rozdziale IV niniejszego Regulaminu, 

 pisemne wyrażenie zgody na uczestnictwo w Konkursie oraz na przetwarzanie 

danych osobowych na potrzeby Konkursu podpisane przez rodzica lub opiekuna 

prawnego Uczestnika Konkursu zgodnie z oświadczeniem zawartym w Załączniku do 

Regulaminu („Karta Zgłoszenia”). 

IV.Praca konkursowa 
1. Tytuł konkursu: „Gmina Leszno – moja małą ojczyzna”. Uczestnicy zgłaszają do konkursu 

prace odpowiadające podanemu tematowi oraz wybranej formie: praca plastyczna lub 

fotografia albo obie formy. Interpretacja tematu jest dowolna, jednak wartością dodaną 

będą  elementy nawiązujące do historii naszej gminy; 

2. Wymogi techniczne: 

a) Konkursu plastycznego:  

 dostarczenie jednej pracy plastycznej   

 wykorzystanie dowolnej techniki plastycznej (ołówek, węgiel, tusz, akwarela, 

pastele)  

 rozmiar pracy: minimum A4, maksimum A3; 
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 Praca na odwrocie powinna być podpisana (imię i nazwisko autora, wiek i tytuł 

pracy) 

b) Konkursu fotograficznego:  

 Zdjęcia mogą zostać dostarczone wyłącznie w formie elektronicznej 

 format JPG (dłuższy bok zdjęcia powinien mieć nie mniej niż 1600 pikseli, 300 dpi) 

Zdjęcie nie może przekroczyć 5 MB. 

 Każdy uczestnik może przesłać od 1 do 3 fotografii, które będą oceniane 

indywidualnie.  

 Technika wykonania zdjęć jest dowolna, przy czym nie zezwala się stosowania 

fotomontażu. 

 Każdy plik powinien zostać opisany ( imię i nazwisko autora, wiek i tytuł pracy) 

 Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w konkursie prac o 

niskiej jakości technicznej. 

3. Prace powinny być wykonane samodzielnie. 

4. Organizator nie zwraca Uczestnikom prac konkursowych 
5. Do każdej pracy musi być dołączona i podpisana przez rodzica lub opiekuna „Karta 

Zgłoszenia”. 
6. Wymogi prawne: 

a) Do autorskich prac konkursowych powinien być dołączony formularz  
b) Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnego wykorzystania prac nadesłanych na 

Konkurs na stronie internetowej (www.gminaleszno.pl) oraz w mediach 
społecznościowych, tj. Facebook i serwis YouTube, a także na wystawie pokonkursowej 
i w ewentualnych wydawnictwach gminnych. Administratorem danych osobowych jest 
Świetlica w Zaborowie, ul. J. Kujawskiego 5. Informujemy, że Administratorem w 
zakresie danych udostępnionych na portalach społecznościowych typu Facebook, 
YouTube itp. są ww. portale, a nie Świetlice Gminy Leszno. 

c) Osoba zgłaszająca prace na Konkurs udziela Organizatorowi nieodpłatnej i niewyłącznej 
licencji na publikację przysłanych zdjęć lub ich fragmentów w celach związanych z 
Konkursem, reklamą i promocją Organizatora lub Partnerów.  

d) W Konkursie mogą wziąć udział jedynie prace, które są oryginalnymi pracami autora. 
e) Osoba zgłaszająca prace na Konkurs oświadcza, że przysługują jej wyłączne i 

nieograniczone prawa autorskie oraz, w przypadku fotografii, że wszystkie osoby 
widniejące na zdjęciach wyrażają zgodę na publiczne udostępnianie ich wizerunku. 

 

V.Termin i forma nadsyłania zgłoszeń konkursowych 
1. Nieprzekraczalny termin dostarczenia prac konkursowych upływa dnia 20.10.2020r.  
2. Plastyczną pracę konkursową wraz z „Karta  Zgłoszenia” Uczestnika należy dostarczyć na 

adres: Świetlica w Zaborowie, ul. J. Kujawskiego 5, 05-083 Zaborów z dopiskiem Konkurs 
plastyczny „Gmina Leszno - moja mała ojczyzna”. 

3. Fotograficzną pracę konkursową wraz z „Karta  Zgłoszenia” Uczestnika należy przesłać na  
adres e-mail: swietlicazaborow@gminaleszno.pl, z dopiskiem Konkurs fotograficzny „Gmina 
Leszno - moja mała ojczyzna”. 
 

VI.Ocena prac konkursowych, ogłoszenie wyników 
1. Wszystkie nadesłane prace, spełniające wymogi regulaminowe, zostaną poddane ocenie 

przez Jury powołane przez Organizatora Konkursu. 
2. Podczas oceniania prac Komisja Konkursowa weźmie pod uwagę następujące kryteria: 
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 Związek z tematem Konkursu, 

 Inwencja, pomysłowość w podejściu do tematu, 

 Walory artystyczne, 

 Staranność i estetyka wykonania pracy, 

 Samodzielność wykonania pracy, 

 Dobór wykorzystanych technik, 
3. Decyzja Komisji Konkursowej o wyborze najlepszych prac oraz o przyznaniu nagrody lub 

wyróżnienia jest ostateczna i nie przysługuje od niej prawo odwołania. 
4. Ogłoszenie wyników Konkursu zostaną podane do wiadomości na portalu społecznościowym 

organizatora oraz na stronie Gminy Leszno www.gminaleszno.pl/niepodlegla  
 

VII.Nagrody 

1. Laureatom Konkursu plastycznego i fotograficznego zostaną przyznane nagrody rzeczowe . 
2. Laureaci i osoby wyróżnione zostaną powiadomieni przez Organizatora o wynikach Konkursu 

oraz o terminie i miejscu wręczenia nagród telefonicznie lub drogą mailową. 
3. Zwycięzcy, którzy nie wezmą udziału w uroczystości wręczenia nagród, będą mogli je odebrać 

w siedzibie organizatora konkursu, po wcześniejszym ustaleniu terminu. 
 

VIII.Prawa autorskie, wizerunek 

1. Uczestnik oraz jego Rodzic/Opiekun oświadczają, że Uczestnikowi przysługują pełne prawa 
do Pracy, w szczególności w zakresie autorskich praw majątkowych, oraz że prawa te nie są 
ograniczone w żaden sposób, zaś Uczestnik jest uprawniony do rozporządzania tymi prawami 
w zakresie wskazanym w Regulaminie. 

2. Rodzic/Opiekun przenosi nieodpłatnie autorskie prawa majątkowe na Organizatora, bez 
ograniczeń terytorialnych, na czas nieoznaczony. Majątkowe prawa autorskie zostają 
udzielone na wykorzystanie Pracy, w całości lub w częściach, na wszystkich polach 
eksploatacji znanych w chwili ogłoszenia Konkursu. 

3. Uczestnik oraz jego Rodzic/Opiekun zobowiązują się do niewykonywania w stosunku do 
Organizatora autorskich praw osobistych odnoszących się do Pracy, w tym zobowiązują się 
do nieingerowania w sposób wykorzystywania Pracy przez Organizatora, który będzie mógł 
wykorzystywać Pracę w całości, jak również w części w postaci dowolnych elementów. 

4. Uczestnik i jego Rodzic/Opiekun mogą wyrazić zgodę na wykorzystywanie przez Organizatora 
wizerunku Uczestnika utrwalonego podczas wręczania nagród (wernisażu), w tym jego 
rozpowszechnianie na stronie internetowej Organizatora i w publikacjach Organizatora. 
 

IX.Postanowienia końcowe 

1. Prace nadesłane na Konkurs nie podlegają zwrotowi. 
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane podaniem błędnych lub 

nieaktualnych danych Uczestników Konkursu. 
3. Organizator zastrzega sobie prawo wykorzystania prac do celów promocyjnych 
4. Załącznik stanowi integralna część Regulaminu. 
5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie 

przepisy obowiązującego prawa. 
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