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Konkurs plastyczny  

pt. „Mój sąsiad bocian biały” 

 

1. Organizatorzy: 

Organizatorami konkursu są: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Bolimowie, Zespół Parków 

Krajobrazowych Województwa Łódzkiego – Oddział Terenowy Bolimowskiego Parku 

Krajobrazowego i Lokalna Grupa Działania GNIAZDO. Konkurs został objęty patronatem 

Burmistrza Miasta i Gminy Bolimów. 

2. Cele konkursu: 

• Rozwijanie umiejętności dostrzegania piękna przyrody Bolimowskiego Parku Krajobrazowego 

i rozbudzenie zainteresowań przyrodniczych. 

• Kształtowanie wrażliwości na potrzeby środowiska przyrodniczego i propagowanie jego walorów. 

• Zachęcenie uczniów do bezpośredniego kontaktu z przyrodą oraz samodzielnego zdobywania  

i pogłębiania wiedzy przyrodniczej. 

• Rozwijanie wyobraźni, zdolności manualnych oraz wrażliwości estetycznej. 

3. Temat konkursu:                                                                                                                           

• Praca plastyczna przestawiająca scenkę z życia bociana białego na tle krajobrazu wiejskiego. 

4. Uczestnicy:                                                                                                                                                         

Do konkursu zapraszamy dzieci z klas I-III ze szkół podstawowych z terenu Miasta i Gminy 

Bolimów. 

5. Zasady konkursu: 

• Przedmiotem konkursu są prace plastyczne wykonane samodzielnie, do których uczestnik posiada 

pełne prawa autorskie. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za naruszenie tej zasady.  

• Technika wykonania: praca plastyczna wykonana tylko dowolnymi kredkami lub farbami  

(BEZ doklejanych elementów – piór, oczek, brokatu itp.).  

• Format pracy: A3  
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• Jedna osoba może zgłosić do konkursu 1 pracę.  

• Do konkursu nie można zgłaszać prac już nagradzanych i publikowanych.  

• Do pracy dołączyć należy wypełnioną kartę zgłoszeniową (w załączniku nr 1).  

• Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w konkursie prac niespełniających 

kryteriów tematycznych oraz wyżej wymienionych wymogów. 

6. Termin i miejsce składania prac:  

• Konkurs trwać będzie od 4 do 26 maja 2022 r.  

• Prace plastyczne wraz z kartami zgłoszenia należy dostarczyć do Miejsko-Gminnego Ośrodka 

Kultury w Bolimowie.  

• Prace dostarczone po terminie nie uczestniczą w konkursie. 

7. Ocena prac: 

• Oceny prac dokona specjalnie powołana Komisja Konkursowa. 

• Na czas oceny prac dane osobowe autorów są utajniane (jury nie będzie znało nazwisk autorów prac 

aż do czasu ustalenia werdyktu).   

• Najlepsze prace zostaną nagrodzone. Organizator dopuszcza także wyróżnienia. 

• W ocenie prac plastycznych będą brane pod uwagę: staranność, oryginalność, estetyka. 

• Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi najpóźniej do 31 maja 2022 roku na stronach internetowych 

oraz mediach społecznościowych Organizatorów. 

• Laureaci zostaną poinformowani o terminie wręczenia dyplomów i nagród.  

8. Postanowienia końcowe: 

• Udział w konkursie jest całkowicie dobrowolny i bezpłatny. 

• Przekazane przez uczestników konkursu prace przechodzą na własność Organizatorów. 

• Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją jego regulaminu.  

• Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora.  

• Sprawy nieuregulowane w niniejszym Regulaminie rozstrzyga Organizator. 
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Załącznik nr 1 

KARTA ZGŁOSZENIA 

do konkursu plastycznego pt. „Mój sąsiad bocian biały” 

 

 

Imię i nazwisko uczestnika.........................................................................klasa............................. 

Tytuł pracy: ..................................................................................................................................... 

Nazwa i adres szkoły....................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................................  

Imię i nazwisko rodzica/opiekuna................................................................................................... 

Telefon i adres rodzica..................................................................................................................... 

1. Przekazuję prawa autorskie do zgłaszanej pracy konkursowej na rzecz Organizatorów; 

podstawa -art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U. 

z 1994r., Nr 24, poz. 83) oraz prawa do nieodpłatnej publikacji w wydawnictwach wszelkiego typu, 

wydawanych przez Organizatorów oraz w Internecie. 

2. Pozwalam na wykorzystanie i przetwarzanie moich danych osobowych i wizerunku w celu: 

wyłonienia zwycięzców, przyznania nagród oraz na druk imienia, nazwiska, nazwy miejscowości, 

nazwy szkoły w mediach, które będą informowały o Konkursie. 

3. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w 

Bolimowie, ul. Łowicka 9, 99-417 Bolimów, NIP 8361743867, numer telefonu 46 838 03 43, adres 

e-mail: gok@bolimow.pl. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych. Dane 

kontaktowe inspektora: Sławomir Kozieł, e-mail: iod@bolimow.pl. 

Odbiorcą danych osobowych oraz wizerunku, o których mowa w punkcie 3. mogą być osoby i 

podmioty uprawnione do uzyskiwania danych osobowych osób uczestniczących w wydarzeniach 

organizowanych przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Bolimowie, w tym m.in.: Zespół 

Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego oraz Stowarzyszenie Lokalna Grupa 

Działania - „Gniazdo” upoważnione do tego na podstawie przepisów prawa.  
4. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż 

przetwarzanie danych osobowych Pani/Pan dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia 

o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

 

 

 

 

…………………………………................... 

Podpis rodzica/opiekuna 

mailto:iod@bolimow.pl

