
 
 

 

   
Regulamin Konkursu Plastycznego  

pt.  „Ziemia Kujawska oczami dziecka – najciekawsze miejsca naszego regionu"  

dla dzieci w wieku od 5 do 15 lat  

 

I. Organizator konkursu 

 Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” z siedzibą w Odolionie 

 ul. Piaskowa 4, 87-700 Aleksandrów Kujawski. 

 Konkurs jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Europejskiego w ramach 

działania „Wsparcie społeczne na obszarach objętych LSR”. 

II. Cel konkursu 

 poznawanie swoich okolic, dostrzeganie ich walorów historycznych i kulturowych  

i integrowanie się z regionem, 

 promowanie miejscowości obszaru LGD, 

 doskonalenie umiejętności plastycznych 

III. Warunki i zasady uczestnictwa 

 pracę należy wykonać w formacie A4 dowolną techniką (malarstwo, rysunek, techniki 

mieszane idp.,) 

 każdy uczestnik konkursu może zgłosić do konkursu tylko jedną pracę, 

 w konkursie uczestniczyć mogą  dzieci z obszaru objętego LSR, tj. z terenu powiatu 

aleksandrowskiego: Gmina Miejska Aleksandrów Kujawski, Ciechocinek, Nieszawa, 

Gmina Wiejska Aleksandrów Kujawski, Bądkowo, Koneck, Raciążek, Waganiec, 

Zakrzewo, 

 wybrane prace spośród nagrodzonych projektów będą wykorzystywane w kampaniach   

i materiałach informacyjno-promocyjnych organizowanych i wydawanych przez 

Stowarzyszenie, 

 zgłoszenie pracy do konkursu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przekazanie 

autorskich praw majątkowych w zakresie prezentowania prac w kampaniach i 

materiałach promocyjno-informacyjnych organizowanych i wydawanych przez 

Stowarzyszenie, 

 oceny i wyboru najlepszych prac dokona komisja powołana przez Stowarzyszenie, 



 
 

 

 prace należy złożyć w terminie od 7 sierpnia do 30 września 2017 r.  wraz z deklaracją 

uczestnictwa bezpośrednio w siedzibie Stowarzyszenia  lub za pośrednictwem poczty na 

adres: 

Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej”  

ul. Piaskowa 4  

Odolion 

87-700 Aleksandrów Kujawski 

z dopiskiem: Konkurs plastyczny  

 prace złożone po upływie terminu nie będą brały udziału w konkursie (w przypadku prac 

nadesłanych pocztą decyduje data wpływu pracy do siedziby Stowarzyszenia) 

 ogłoszenie wyników i wręczenie nagród – do 15 października 2017 r.  

IV. Nagrody 

 Za najciekawsze prace zostaną przyznane nagrody i wyróżnienia rzeczowe w 3 

kategoriach wiekowych: 

 I kategoria wiekowa – 5 - 8 lat   

 II kategoria wiekowa – 9 – 12 lat  

 III kategoria wiekowa – 13 – 15 lat 

 Jury wyłoni laureatów I, II i III miejsca w każdej z grup wiekowych. Jury zastrzega sobie 

prawo przyznania wyróżnień. 

 Lista nagrodzonych uczestników zostanie opublikowana na stronie 

www.ziemiakujawska.pl  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

   


