
REGULAMIN 

KONKURSU NA GRAFIKĘ PATRIOTYCZNĄ SKIEROWANEGO DO 

PRZEDSZKOLI ORAZ SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 

 

§ 1 

Organizatorem konkursu plastycznego na grafikę patriotyczną dotyczącą obchodów 

Narodowego Święta Niepodległości w dniu 11 listopada 2017 r., zwanego dalej Konkursem, 

jest Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wlkp., zwany dalej Organizatorem. 

§ 2 

Zwycięski projekt grafiki będzie wykorzystany do zaprojektowania oficjalnego 

zaproszenia Wojewody Lubuskiego oraz wszystkich materiałów graficznych wykorzystanych 

do promocji Narodowego Święta Niepodległości w latach 2017-2021 wysyłanego do 

najważniejszych osób w państwie i województwie oraz współpracowników Lubuskiego 

Urzędu Wojewódzkiego. Konkurs jest organizowany w ramach rządowego programu 

wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2021. 

 

      § 3 

Warunki uczestnictwa 

1.  Uczestnikami Konkursu mogą być wychowankowie przedszkoli oraz uczniowie 

szkół podstawowych znajdujących się na terenie województwa lubuskiego. 

2. Uczestnicy Konkursu mają za zadanie zaprojektować i samodzielnie wykonać grafikę  

patriotyczną dowolnymi technikami plastycznymi (rysowanie, malowanie, wyklejanie, 

wydzieranie, itp.). 

3. Maksymalny format pracy to A4. 

4. Przy wykonywaniu kartki należy uwzględnić techniczne możliwości  

zeskanowania jej. 

5. Autorem kartki zgłoszonej do Konkursu może być 1 osoba. 

6. Każdy uczestnik może zgłosić do Konkursu jedną kartkę. 

7.  Warunkiem zakwalifikowania pracy do Konkursu jest dostarczenie – wraz z pracą  

– prawidłowo wypełnionej i podpisanej Karty zgłoszeniowej (załącznik nr 1 do Regulaminu)  

z pieczęcią placówki oraz spełnienie warunków zapisanych w Regulaminie. Karta 

zgłoszeniowa musi być przyklejona na tył pracy plastycznej. 

 

8. Regulamin, wraz ze wzorem karty zgłoszeniowej i zgody na upublicznienie danych, 

zamieszczony jest na stronie internetowej Organizatora: www.lubuskie.uw.gov.pl. 

 

§ 4 

Termin i warunki dostarczenia prac 

1. Termin dostarczenia prac upływa  20 października 2017 r. (decyduje data wpływu  

do urzędu). 

2. Prace dostarczone po terminie nie będą oceniane. 

3. Pracę wraz z wypełnioną kartą zgłoszeniową i zgodą na upublicznienie danych 

należy przesłać pocztą na adres Organizatora: 



Lubuski Urząd Wojewódzki 

Biuro Wojewody 

Ul. Jagiellończyka 8 

66-400 Gorzów Wlkp. 

z dopiskiem na przesyłce „Grafika patriotyczna” 

lub złożyć osobiście w kancelarii urzędu, ul. Jagiellończyka 8, parter (od poniedziałku 

do piątku w godzinach 7:30 – 15:30). 

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe podczas 

przesyłki. 

5. Organizator nie zwraca nadesłanych prac. 

 

§ 5 

Zasady przyznawania nagród 

1. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do 25 października 2017r., a wyniki zostaną 

podane do wiadomości publicznej na stronie internetowej Organizatora 

www.lubuskie.uw.gov.pl oraz wysłane do mediów lokalnych – z poszanowaniem ochrony 

dóbr osobistych dziecka. 

2. O wyłonieniu zwycięzców Konkursu decyduje powołana w tym celu Komisja 

Konkursowa, zwana dalej Komisją. 

3. Komisję powołuje Organizator. W jej skład wchodzą przedstawiciele Lubuskiego 

Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., Lubuskiego Kuratorium Oświaty oraz 

Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego. 

4. Decyzje Komisji są ostateczne i nieodwołalne. 

5. Prace niespełniające warunków regulaminowych nie będą oceniane przez Komisję. 

6. Spośród zakwalifikowanych do Konkursu prac Komisja wybierze zwycięską kartkę. 

7.  Autor nagrodzonej pracy otrzyma od Organizatora indywidualną nagrodę rzeczową. 

Nagrodę otrzyma również szkoła/przedszkole do której uczęszcza laureat konkursu. 

8. Organizator może przyznać dodatkowe wyróżnienia dla autorów kartek, które według 

Komisji odznaczają się szczególnymi walorami artystycznymi. 

9. Autor zwycięskiej kartki, zostanie telefonicznie powiadomiony o przyznaniu 

nagrody. 

10. Nagrody dla laureatów oraz szkoły/przedszkola zostaną wręczone w dniu 11 

listopada 2017r. podczas obchodów Narodowego Święta Niepodległości. 

§ 6 

Ustalenia dodatkowe 

1. Autorzy prac przenoszą na Organizatora nieograniczone prawa autorskie do swoich 

prac. W tym celu uczestnik składa stosowne oświadczenie, podpisane również przez rodzica 

lub opiekuna prawnego, zamieszczone na karcie zgłoszeniowej. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania w materiałach edukacyjnych, 

informacyjnych i promocyjnych wszystkich prac nadesłanych do Konkursu. 

3. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu. 

4. Wszelkie sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem rozstrzyga Organizator. 


