
Regulamin konkursu plastycznego 

„Regionalnie i ze smakiem” 

 

 

§ 1  

Postanowienia ogólne 

Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie plastycznym 
pt.: „Regionalnie i ze smakiem” 

1. Organizatorem konkursu jest: 

1) Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego zs. w Bratoszewicach, Oddział w Kościerzynie 

2)  Prof. Michał Seweryński – Wicemarszałek Senatu RP 

2. Konkurs trwa do 10 maja 2019r. 

 

§ 2 

Cele konkursu 

Celem konkursu jest: 

1. Promowanie zdrowej, lokalnej żywności. 

2. Kształtowanie świadomych nawyków żywieniowych wśród dzieci. 

3. Poszerzanie wiadomości na temat tradycji kulinarnych regionu. 

4. Wspieranie aktywności twórczej dzieci.  

 

§ 3 

Przedmiot konkursu 

1. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną, wcześniej niepublikowaną, 
samodzielnie wykonaną pracę. 

2 . Praca powinna być wykonana dowolną techniką plastyczną (rysowanie, malowanie, 
wyklejanie, wydzieranie, itp.) na kartce formatu A4. 

3. Praca powinna zawierać na odwrocie: imię i nazwisko autora oraz nazwę szkoły i klasę. 

 

§ 4 

Warunki konkursu 

1. Uczestnikami konkursu mogą być wyłącznie (za pośrednictwem swojej szkoły) dzieci 
uczęszczające do klas I-VI szkół podstawowych powiatu sieradzkiego. 

2. W konkursie mogą uczestniczyć prace konkursowe przekazane korespondencyjnie na 
adres: 

ŁODR zs. w Bratoszewicach, Oddział w Kościerzynie 

Kościerzyn 77  98-285 Wróblew 

bądź bezpośrednio do Ośrodka Doradztwa Rolniczego  w Kościerzynie. 

4. Ostateczny termin zgłaszania prac upływa dnia 10 maja 2019r. o godz. 15:00 



5. Prace dostarczone po tym terminie lub wykonane niezgodnie z regulaminem nie będą 
oceniane. 

6. Udział w konkursie oznacza udzielenie Organizatorowi prawa do publicznej prezentacji 
zgłoszonej pracy. 

7. Każda placówka oświatowa może zgłosić maksymalnie 3 prace na konkurs. 

8. Organizator pozostawia dowolność w zakresie organizacji preselekcji. 

 

§ 5 

Zasady przyznawania nagród 

1. O wyłonieniu zwycięzców decyduje powołana przez Organizatora Komisja Konkursowa. 

2. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nieodwołalne. 

3. Lista nagrodzonych zostanie opublikowana na stronie internetowej: 

www.lodr-bratoszewice.pl 

4. Laureaci konkursu otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe. 

5. Osoby nagrodzone oraz wyróżnione zostaną powiadomione o wynikach konkursu w 
terminie do dnia 17 maja 2019r. 

6. Nagrody wręczane będą na scenie podczas Targów Rolniczo-Ogrodniczych w 
Kościerzynie - 26 maja 2019 roku. 

7.  W przypadku niepodjęcia przez laureata konkursu nagrody w terminie, Organizator 
zobowiązuje się przekazać nagrodę za pośrednictwem szkoły. 

 

§ 6 

Postanowienia ogólne 

 1. Niniejszy Regulamin jest jedynym i wyłącznym dokumentem określającym zasady i 
warunki prowadzenia konkursu.  

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zagubione, niekompletne, uszkodzone lub 
opóźnione zgłoszenia do konkursu powstałe bez winy Organizatora. 

3. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy 
obowiązującego prawa, a w szczególności Kodeksu cywilnego.  

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie praw autorskich osób trzecich 
przez autora pracy zgłoszonej do Konkursu.  

5. Ewentualne spory między Organizatorem a Uczestnikiem konkursu będą rozstrzygane 
polubownie. 

http://www.lodr-bratoszewice.pl/

