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MŁODZI AKTYWNI DLA SIEBIE I REGIONU 

Regulamin konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży  

„Krajna i Pałuki w 2121 roku”  
 

I. Organizator Konkursu  

Organizatorem konkursu plastycznego „Krajna i Pałuki w 2121 roku.”, zwanego dalej 

Konkursem”, jest Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” (LGD) z siedzibą w Nakle 

nad Notecią, zwane dalej „Organizatorem”.  

 

II. Cele konkursu  

1. Konkurs jest inicjatywą LGD na rzecz dzieci i młodzieży, a jego celem głównym jest 

aktywizowanie środowisk lokalnych do podejmowania inicjatyw w ramach LSR.  

2. Celem szczegółowym Konkursu jest:  

- generowanie pomysłów na inicjatywy młodzieżowe w ramach Strategii Rozwoju 

Lokalnego Kierowanego przez Społeczność wdrażanej przez LGD,  

- promocja młodych ludzi z terenu powiatu nakielskiego oraz rozpowszechnianie, 

rozwijanie i kształtowanie wśród dzieci i młodzieży wyobraźni i wrażliwości plastycznej w 

odniesieniu do regionu, w którym żyją -  Krajny i Pałuk. 

 

III. Patronat medialny  

Patronat medialny nad konkursem sprawuje Radio NAKŁO. 

 

IV. Tematyka Konkursu  

1. Motywem przewodnim Konkursu jest przedstawienie własnych wizji regionu Krajny i 

Pałuk za 100 lat. 

2. Interpretacja tematu jest dowolna i zależna od osoby wykonującej pracę. 

3. Praca powinna ukazywać indywidualne wyobrażenia o przyszłości regionu Krajny i Pałuk 

zamkniętych w granicach powiatu nakielskiego 

  

V. Uczestnicy Konkursu  

Konkurs „Krajna i Pałuki w 2121 roku” adresowany jest do dzieci i młodzieży w wieku od 

6 do 15 lat, będących mieszkańcami powiatu nakielskiego.   

 

VI. Wymagania konkursowe  

1. Każdy uczestnik może zgłosić do Konkursu maksymalnie 1 pracę.   

2. Praca powinna być wykonana dowolną techniką płaską np. kolaż, rysunek, technika 

malarska, wyklejanka, kalkograf, technika komputerowa, itp.  

3. Na odwrocie pracy powinna znajdować się metryczka zawierająca następujące informacje:  
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a) dane uczestnika – imię, nazwisko, wiek uczestnika, miejsce zamieszkania  

(miejscowość),   

b) numer telefonu/ adres e-mail rodzica/ opiekuna prawnego,  

c) tytuł pracy.  

4. Do pracy należy załączyć także podpisaną zgodę rodzica bądź opiekuna prawnego na 

udział w Konkursie i przetwarzanie danych osobowych uczestnika (formularz zgody 

stanowi załącznik 1 do niniejszego regulaminu).  

 

VII. Jak dostarczyć pracę do LGD? 

1. Pracę należy:  

a) przesłać na adres siedziby Organizatora, tj.: Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Krajny 

i Pałuk”, ul. Powstańców Wielkopolskich 6, 89-100 Nakło nad Notecią, lub   

b) dostarczyć osobiście do siedziby Organizatora w godzinach 9:00 – 16:00 od 

poniedziałku do piątku w terminie od 16 sierpnia 2021 r. do 10 września 2021 r. 

(włącznie) 

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu pracy wraz z załącznikiem 1 do siedziby 

Organizatora (nie decyduje data stempla pocztowego). 

2. Praca powinna być odpowiednio zapakowana i zabezpieczona (pracy nie należy składać 

ani zwijać).  

3. Prace niespełniające wymogów regulaminu Konkursu nie będą oceniane.  

4. Zgłoszenie pracy do Konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zamieszczenie 

pracy w galerii konkursowej oraz na umieszczenie prac wykonanych przez Uczestnika 

Konkursu na stronie internetowej Organizatora.  

5. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnej reprodukcji nagrodzonych i 

wyróżnionych prac, także podczas wystawy pokonkursowej oraz w innych publikacjach 

Organizatora.  

6. Zgłoszone do konkursu prace nie podlegają zwrotowi.  

  

VIII. Ocena prac i rozstrzygnięcie Konkursu  

1. Wszystkie prace nadesłane do Konkursu oraz spełniające wymogi określone w pkt IV 

Regulaminu podlegają ocenie Jury powołanego przez Organizatora.   

2. Jury dokonuje oceny prac po zakończeniu przyjmowania zgłoszeń, biorąc pod uwagę:  

a) nawiązanie do tematyki Konkursu,  

b) ogólne wrażenia artystyczne,  

c) pomysłowość,  

d) samodzielność wykonania,  

e) estetykę pracy.  

3. Prace oceniane będą przez Jury w trzech kategoriach wiekowych:  
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• kategoria I: 6-10 lat,  

• kategoria II: 11-15 lat, 

4. Jury w każdej kategorii wiekowej wyłoni laureatów I, II oraz III  miejsca. 

5. Jury może przyznać także wyróżnienia – o ilości wyróżnień Jury zadecyduje podczas 

obrad.  

6. Decyzje Jury są ostateczne i wiążące dla wszystkich uczestników Konkursu. Nie 

przysługuje od nich odwołanie.  

7. O decyzji Jury nagrodzone i wyróżnione osoby zostaną powiadomione telefonicznie i/lub 

drogą elektroniczną.  

8. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na stronie Organizatora, tj.:  

www.krajna-paluki.cna.org.pl.  

9. Uroczyste wręczenie nagród laureatom oraz wystawa wszystkich zgłoszonych do konkursu 

prac nastąpi podczas otwartego wydarzenia podsumowującego inicjatywę na rzecz dzieci i 

młodzieży – zorganizowanego przez Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” . 

10. W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną w Polsce, Organizator zastrzega 

sobie prawo do zmiany formy wręczenia nagród laureatom. Forma wręczenia 

nagród zostanie dostosowana do ewentualnych obostrzeń. 

  

IX. Nagrody  

1. Zwycięzcy Konkursu otrzymają następujące nagrody:  

• kategoria I –  I miejsce – smartwatch, II miejsce – głośnik bezprzewodowy, III miejsce 

– hulajnoga 

• kategoria II – I miejsce – smartwatch, II miejsce – głośnik bezprzewodowy, III 

miejsce – kamera internetowa 

• wyróżnienia – gry planszowe 

2. Jury ma prawo do innego podziału puli nagród w sytuacji, gdy w danej kategorii wiekowej 

nie wpłyną żadne prace.  

  

X. Postanowienia końcowe  

1. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej Organizatora, tj.: www.krajna-

paluki.cna.org.pl.  

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzję podejmuje Zarząd 

Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”  

3. Złożenie pracy na konkurs jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu przez 

rodzica/opiekuna prawnego Uczestnika Konkursu, a tym samym z jego dobrowolnym 

wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych wskazanych w metryczce przez 

Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” w celu realizacji i promocji Konkursu – 

zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
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osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Ponadto wiąże się ze zgodą 

rodzica/opiekuna prawnego dziecka na utrwalenie podczas rozstrzygnięcia konkursu 

wizerunku dziecka oraz jego wykorzystanie w celu informacji i promocji dot. 

przeprowadzonego Konkursu.  

 

 


