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Regulamin konkursu plastycznego dla dzieci 

„Moja pocztówka z Ekomuzeum Doliny Noteci” 
 

I. Organizator i partnerzy Konkursu 

1. Organizatorem konkursu plastycznego „Moja pocztówka z Ekomuzeum Doliny Noteci”, 

zwanego dalej „Konkursem”, jest Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” z 

siedzibą w Nakle nad Notecią, zwane dalej „Organizatorem”. 

2. Konkurs realizowany jest w ramach wspólnej inicjatywy Ekomuzeum Doliny Noteci. 

3. Patronat medialny nad Konkursem objęło Radio NAKŁO. 

 

II. Cel i tematyka Konkursu 

1. Cel główny: promowanie dziedzictwa przyrodniczego, kulturowego i historycznego 

Doliny Noteci. 

2. Cele szczegółowe: 

a. rozwijanie i kształtowanie wyobraźni plastycznej dzieci zamieszkujących 

obszar powiatu nakielskiego,   

b. integrowanie środowisk zainteresowanych rozwijaniem i upowszechnianiem 

zasobów lokalnego dziedzictwa.  

3. Motywem przewodnim Konkursu jest Ekomuzeum Doliny Noteci, tj. sieć atrakcji na 

obszarze powiatu nakielskiego prezentujących „żywe” dziedzictwo przyrodnicze, 

historyczne i kulturowe regionu, które pozwala w wyjątkowy sposób zobaczyć, poznać i 

doświadczyć różnych wartości Doliny Noteci. 

4. Pocztówka powinna ukazywać przyrodę/ tradycje/ zwyczaje/ obrzędy/ krajobrazy/ zabytki/ 

miejsca warte odwiedzenia/ tradycyjne zawody/ różnorodne formy spędzania czasu w 

Dolinie Noteci. 

 

III. Uczestnicy Konkursu 

Konkurs „Moja pocztówka z Ekomuzeum Doliny Noteci” adresowany jest do dzieci w 

wieku od 5 do 13 lat, będących mieszkańcami powiatu nakielskiego.  

 

IV. Wymagania konkursowe 

1. Każdy uczestnik może zgłosić do Konkursu maksymalnie 1 pracę. 

2. Praca powinna posiadać format pocztówki, tj. 10 cm x 15 cm oraz być wykonana na 

usztywnionym papierze. 

3. Praca powinna być wykonana dowolną techniką płaską np. kolaż, rysunek, technika 

malarska, wyklejanka, kalkograf, itp. (z wyłączeniem techniki komputerowej). 

4. Na odwrocie pracy powinna znajdować się metryczka zawierająca następujące informacje: 

a) dane uczestnika – imię, nazwisko, wiek uczestnika, miejsce zamieszkania 

(miejscowość),  

b) numer telefonu/ adres e-mail rodzica/ opiekuna prawnego, 

c) tytuł pracy. 
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5. Do pracy należy załączyć także podpisaną zgodę rodzica bądź opiekuna prawnego na 

udział w Konkursie i przetwarzanie danych osobowych uczestnika (formularz zgody 

stanowi załącznik 1 do niniejszego regulaminu). 

6. Pracę należy: 

a) przesłać na adres siedziby Organizatora, tj.: Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Krajny 

i Pałuk”, ul. Powstańców Wielkopolskich 6, 89-100 Nakło nad Notecią, lub  

b) dostarczyć osobiście do siedziby Organizatora w godzinach pracy biura, tj. 8:00 – 

16:00 od poniedziałku do piątku 

w terminie od 5 sierpnia 2019 r. do 13 września 2019 r. – o zachowaniu terminu decyduje 

data wpływu pracy wraz z załącznikiem 1 do siedziby Organizatora. 

7. Praca powinna być odpowiednio zapakowana i zabezpieczona (pracy nie należy składać 

ani zwijać). 

8. Prace niespełniające wymogów regulaminu Konkursu nie będą oceniane. 

9. Zgłoszenie pracy do Konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zamieszczenie 

pracy w galerii konkursowej oraz na umieszczenie prac wykonanych przez Uczestnika 

Konkursu na stronie internetowej Organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo do 

bezpłatnej reprodukcji nagrodzonych i wyróżnionych prac, także podczas wystawy 

pokonkursowej oraz w innych publikacjach Organizatora. 

 

V. Ocena prac i rozstrzygnięcie Konkursu 

1. Wszystkie prace nadesłane do Konkursu oraz spełniające wymogi określone w pkt IV 

Regulaminu podlegają ocenie Jury powołanego przez Organizatora.  

2. Jury dokonuje oceny prac po zakończeniu przyjmowania zgłoszeń, biorąc pod uwagę: 

a) nawiązanie do tematyki Konkursu, 

b) ogólne wrażenia artystyczne, 

c) pomysłowość, 

d) samodzielność wykonania, 

e) estetykę pracy. 

3. Prace oceniane będą przez Jury w trzech kategoriach wiekowych: 

• kategoria I: dzieci w wieku 5-6 lat, 

• kategoria II: dzieci w wieku 7-9 lat, 

• kategoria III: dzieci w wieku 10-13 lat. 

4. Jury w każdej kategorii wiekowej wyłoni jednego zwycięzcę. 

5. Jury może przyznać także wyróżnienia – o ilości Jury zadecyduje podczas obrad. 

6. Decyzje Jury są ostateczne i wiążące dla wszystkich uczestników Konkursu. Nie 

przysługuje od nich odwołanie. 

7. O decyzji Jury nagrodzone i wyróżnione osoby zostaną powiadomione telefonicznie i/lub 

drogą elektroniczną. 

8. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na stronie Organizatora, tj.: www.krajna-

paluki.cna.org.pl. 

http://www.krajna-paluki.cna.org.pl/
http://www.krajna-paluki.cna.org.pl/
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9. Uroczyste wręczenie nagród oraz prezentacja nagrodzonych prac połączona z pokazem 

iluzji dla dzieci odbędzie się 19. września 2019 r. w Nakielskim Ośrodku Kultury im. 

Zygmunta Kornaszewskiego w Nakle nad Notecią. 

 

VI. Nagrody 

 1. Zwycięzcy Konkursu otrzymają następujące nagrody: 

• kategoria I – zestaw gier planszowych, 

• kategoria II – hulajnogę, 

• kategoria III – głośnik bezprzewodowy bluetooth. 

2. Jury ma prawo do innego podziału puli nagród w sytuacji, gdy w danej kategorii wiekowej 

nie wpłyną żadne prace. 

 

VII. Postanowienia końcowe 

1. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej Organizatora, tj.: www.krajna-

paluki.cna.org.pl. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie 

przepisy prawa polskiego. 

3. Złożenie pracy na konkurs jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu przez 

rodzica/opiekuna prawnego Uczestnika Konkursu, a tym samym z jego dobrowolnym 

wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych wskazanych w metryczce przez 

Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” w celu realizacji i promocji Konkursu – 

zgodnie z 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Ponadto wiąże się ze zgodą 

rodzica/opiekuna prawnego dziecka na utrwalenie podczas rozstrzygnięcia konkursu 

wizerunku dziecka oraz jego wykorzystanie w celu informacji i promocji dot. 

przeprowadzonego Konkursu. 

http://www.krajna-paluki.cna.org.pl/
http://www.krajna-paluki.cna.org.pl/

