
 
 

REGULAMIN KONKURSU  

PLASTYCZNEGO i FOTOGRAFICZNEGO  

DLA DZIECI I MŁODZIEŻY 

 w ramach projektu „Razem dbajmy o czyste wody powiatu 

koszalińskiego” współfinansowanego w ramach RPO WZ 2014-2020 

 

Organizatorem konkursu jest Powiat Koszaliński, ul. Racławicka 13, 75-620 Koszalin. 

Konkurs rozpoczyna się 1 sierpnia  2018 r. i trwać będzie do 30 sierpnia 2018 r. 

Temat konkursu brzmi: „Razem dbajmy o czyste wody powiatu koszalińskiego”. 

W konkursie mogą brać udział dzieci i młodzież z Gminy Polanów, Gminy Świeszyno, 

Gminy Biesiekierz i Gminy Manowo. 

 

Warunki uczestnictwa w konkursie. 

 

Prace konkursowe należy przesłać lub złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem : 

„Konkurs plastyczny  i fotograficzny dla dzieci i młodzieży” do Starostwa 

Powiatowego w Koszalinie ul. Racławicka 13, 75-620 Koszalin pok. 414 , w terminie 

od dnia 1 sierpnia 2018 roku do 30 sierpnia 2018 roku (w przypadku przesyłki 

pocztowej decyduje data stempla pocztowego). 

 

a) Praca konkursowa ma być pracą plastyczną wykonaną w dowolnej technice w 

formacie A4  lub pracą fotograficzną w formacie 15 cm x 21 cm (A5). Temat 

przewodni konkursu brzmi: „Razem dbajmy o czyste wody powiatu 

koszalińskiego”. 

b)  Prace przekazane na konkurs muszą być pracami własnymi, wykonanymi 

dowolną techniką, wcześniej nieopublikowanymi. 

c) Każdy z uczestników może przekazać tylko jedną pracę. 

d)  W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest 

dokonywanie Zgłoszeń w imieniu osób trzecich. 

e) Uczestnik konkursu przekazując pracę oświadcza, że przysługuje mu prawo 

majątkowe i osobiste do przekazanej pracy. 

f) Każdy uczestnik konkursu powinien opatrzyć pracę tytułem oraz swoimi 

danymi: imię i nazwisko, dane kontaktowe , nazwa Gminy w której mieszka. 

Dane te będą służyć do kontaktu organizatora z uczestnikiem konkursu. Prace 

nie podpisane, anonimowe nie będą zakwalifikowane do konkursu. 



 
g) Dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie do celów Konkursu i nie 

będą udostępniane podmiotom trzecim. 

h) Naruszenie przez uczestnika konkursu któregokolwiek z warunków konkursu 

oznaczać będzie nie zakwalifikowanie pracy do konkursu lub utratę prawa do 

nagrody. 

 

Wyniki konkursu i nagrody 

 Jury powołane przez organizatora, spośród przekazanych prac wyłoni 

laureatów konkursu. 

 Kryteria oceny prac: zgodność z tematyką, estetyka pracy i oryginalność. 

 Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi poprzez ogłoszenie zawierające tytuły 

nagrodzonych prac oraz imiona zwycięzców w trakcie organizowanych  

pikników edukacyjno-ekologiczno-informacyjnych w  czterech Gminach 

będących partnerem projektu „Razem dbajmy o czyste wody powiatu 

koszalińskiego” . Dodatkowo informacja o laureatach zostanie zamieszczona 

na stronach internetowych Gmin Biesiekierz, Manowo, Polanów, Świeszyno i 

na stronie Starostwa Powiatowego w Koszalinie. 

 

Nagrody 

Nagroda specjalna za I miejsce w konkursie -  aparat fotograficzny ( 1 szt.) 

Za II miejsce w konkursie plastycznym i fotograficznym -   Kamera go PRO (2 

szt.) 

Za III miejsce w konkursie plastycznym i fotograficznym - Ramka cyfrowa. (2 

szt.) 

Jury ma prawo do wytypowania dodatkowych nagród, jak i również prawo do 

nieprzyznania nagród. 

Decyzja jury, co do wskazania laureatów konkursu oraz przyznania im nagród jest 

ostateczna. 

Nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na inne nagrody rzeczowe, ani na ich 

równowartość pieniężną. 

 

Postanowienia końcowe: 

Przekazując pracę na konkurs, uczestnik zgadza się na ekspozycję pracy w trakcie 

organizowanych  pikników edukacyjno-ekologiczno-informacyjnych w  czterech 

Gminach będących partnerami  projektu „Razem dbajmy o czyste wody powiatu 

koszalińskiego”  oraz na opublikowanie fotografii  prac na stronach internetowych 

gmin partnerskich i Powiatu Koszalińskiego.     



 
Autorzy zgadzają się na publikowanie zwycięskich prac i fotografii prac na wszelkich 

polach eksploatacji. 

Biorąc udział w konkursie, uczestnik akceptuje jego regulamin. 

Regulamin niniejszego konkursu będzie dostępny na stronie www.powiat.koszalin.pl   

Przekazując pracę na konkurs, uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady 

zawarte w niniejszym regulaminie. 

    Organizator zastrzega sobie prawo do: 

a)  zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zmian przepisów 

prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie 

Konkursu. 

b)  odstąpienia od organizowania konkursu bez podania przyczyny, 

c)  nierozstrzygnięcia konkursu w przypadku zbyt małej ilości przekazanych prac, 

d)  rozstrzygania w kwestiach nieuregulowanych postanowieniami regulaminu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.powiat.koszalin.pl/


 
 

 

 


