
 

 

 

 
 

ZAPROSZENIE  
 

DO UDZIAŁU W KONKURSIE PLASTYCZNYM 

  

„Babciu, Dziadku zadbajcie o swoje zdrówko!” 

 

Regulamin Konkursu 

 
ZASADY OGÓLNE  

                                                                      § 1  

 

Organizatorem konkursu plastycznego jest Wydział Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego 

w Policach zwany dalej „Organizatorem”. 

 

                                                       § 2 

 

1. Przedmiotem konkursu jest samodzielne wykonanie pracy plastycznej w technice dowolnej  

w formacje A4 lub A3. 

2. Adresatem konkursu są dzieci z Powiatu Polickiego: 

• w wieku przedszkolnym  - I kategoria,  

• wczesnoszkolnym (klasa I-III)  - II kategoria.  

3. Temat konkursu: ,,Babciu, Dziadku zadbajcie o zwoje zdrówko!” szczególnie w okresie 

epidemii COVID-19 

4. Celem konkursu jest:  

• promowanie twórczości oraz wrażliwości artystycznej dzieci, 

• promowanie zdrowego stylu życia, 

• kształtowanie przekonań, postaw i stylu życia wspierającego zdrowie, 

• integracja międzypokoleniowa. 

 

                      

 



 

                   PRZEBIEG KONKURSU  

 

                                           § 3 

 

1. Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny. 

2. Zgłoszeniem i warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest przesłanie przez uczestnika 

własnej pracy konkursowej wraz z kartą zgłoszeniową, w terminie do 29 października 2021 r. 

na adres:  

                                      Wydział Polityki Społecznej 

                                     Starostwo Powiatowe w Policach 

                                                 ul. Tanowska 8 

                                                  72-010 Police 

                  z dopiskiem konkurs pt. „Babciu, Dziadku zadbajcie o swoje zdrówko!” 
 
3. O przyjęciu pracy decyduje data wpływu wraz z załącznikiem określonym w § 3 pkt 2 i 5. 

4. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jedną pracę. Praca konkursowa musi  

w sposób oczywisty nawiązywać do tematu konkursu i być wykonana specjalnie na ten 

konkurs. 

5. Uczestnik zobowiązany jest dołączyć kartę zgłoszeniową stanowiącą załącznik do regulaminu 

konkursu plastycznego pt. ,, Babciu, Dziadku zadbajcie o zwoje zdrówko!’’ (do pobrania na 

stronie www.policki.pl. w zakładce aktualności) w której znajdują się: 

1) Metryczka pracy, 

2) Zgoda rodziców/opiekunów, 

3) Zgoda na wykorzystanie prac, 

4) Zgoda o prawie autorskim i prawach pokrewnych, 

5) Klauzula informacyjna. 

 

6. Na odwrocie pracy należy czytelnie wpisać : imię i nazwisko uczestnika oraz wiek.  

7. Prace nieopisane oraz przesłane po terminie wskazanym § 3 pkt. 2, nie będą oceniane. 

 

                                                          § 4 

 

1. Nadesłane w terminie prace konkursowe zostaną oceniane przez Kapitułę  Konkursową 

powołaną przez Starostę Polickiego. 

2. Prace oceniane będą zgodnie z następującymi kryteriami: 

• zgodności z tematem Konkursu,  

• oryginalność,  

• dbałość wykonania. 

3. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 30 listopada 2021 r., a odbiór nagród w terminie 

ustalonym przez organizatora. 

4. W konkursie przewidziane są nagrody rzeczowe dla trzech uczestników z każdej kategorii oraz 

wyróżnienia, które zostaną przyznane według potrzeb i uznania Kapituły Konkursowej. 

5. Informację dotyczące konkursu oraz lista laureatów zostaną umieszczone na stronie 

internetowej www.policki.pl. 

                                                           § 5 

 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zatrzymania nadesłanych prac konkursowych oraz ich 

publicznego i nieodpłatnego wykorzystania – we fragmentach lub całości. 

http://www.policki.pl/
http://www.policki.pl/


2. Organizator nie odpowiada za uszkodzenia powstałe podczas doręczenia prac zgłaszanych na 

konkurs. 

3. Osobą upoważnioną ze strony organizatora do kontaktów z uczestnikami jest p. Emilia 

Traugot-Rymarek tel. 091 43 28 156, e-mail: traugot-rymarek@policki.pl.. 

4. Dane osobowe uczestników konkursu podlegają ochronie zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 

2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1781), Rozporządzeniem 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako 

„RODO”). 

 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

                                                           § 6  

 

1. W sprawach nieregulowanych niniejszym Regulaminem decyduje Organizator Konkursu. 

2. Organizatorowi przysługuje prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie. 

Wszelkie zmiany stają się obowiązujące po opublikowaniu ich na stronie internetowej 

Organizatora: www.policki.pl 

3. Nadesłanie prac stanowi akceptację niniejszego Regulaminu. 
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