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REGULAMIN
konkursu plastycznego

„Ja w czasie epidemii”
§ 1 Organizator konkursu
Lokalna Grupa Działania „Vistula – Terra Culmensis – Rozwój przez Tradycję”, Sztynwag 46, 86-302
Sztynwag.
§ 2 Cel Konkursu
Celem Konkursu jest:
1. propagowanie i rozwijanie aktywności artystycznej wśród dzieci z obszaru działania LGD.
2. rozbudzenie twórczej inwencji na temat kształtowania postawy obywatelskiej poprzez
stosowanie się do zaleceń związanych z epidemią Covid-19 poprzez np. pozostanie w domu,
częste mycie rąk, zachowanie odstępów, bądź noszenie maseczek, rękawiczek itp.
3. rozwijanie umiejętności związanych z prezentacją dotyczącą własnych obserwacji bądź
przemyśleń na temat walki z epidemią Covid-19,
4. promocja działalności LGD, promocja Wdrażania LSR,
5. włączenie społeczne, aktywizacja, animacja społeczności lokalnej z obszaru wdrażania LSR.
§ 3 Uczestnicy konkursu
Konkurs skierowany jest do dzieci z klas od „ 0 ” do „III”, które zamieszkują teren działania
LGD „Vistula-Terra Culmensis” tj. mieszkają na terenie jednej z wiejskich gmin: Grudziądz,
Gruta, Łasin, Radzyń Chełmiński, Rogóźno, Świecie nad Osą, Chełmno, Lisewo, Stolno,
Płużnica.
Uwaga: dziecko, może uczęszczać do szkoły poza obszarem działania LGD ale musi spełniać
przesłankę zamieszkiwania. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji miejsca
zamieszkiwania.

§ 4 Rodzaje prac
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1. Każdy uczestnik ma prawo zgłosić do konkursu jedną, wcześniej niepublikowaną,
samodzielnie wykonaną pracę (bez pomocy rodziców, osób trzecich).
2. Zadaniem uczestników Konkursu jest wykonanie pracy konkursowej dowolną techniką
plastyczną wybraną przez siebie np. rysunek, malarstwo, kolaż, grafika, techniki mieszane.
3. Format pracy: dowolny np. format A3, A4, praca przestrzenna, itp.
4. Praca powinna zilustrować zachowania mające na celu walkę z koronawirusem, dostosowane
do wieku dziecka np. pozostanie w domu, mycie rąk bądź noszenie maseczek, szycie
maseczek, ukazanie kreatywnego spędzania czasu w trakcie kwarantanny, pomoc rodzicom,
itp.
§ 5 Zasady składania prac
1. Prace konkursowe można złożyć za pomocą:
• przesłać zdjęcie lub skan pracy na adres e-mail: sekretariat@lgdvistula.org lub
• wysłać pracę pocztą na adres Sztynwag 46, 86-302 Sztynwag.
2. Wraz z pracą konkursową należy przesłać następujące informacje:
➢ Imię i nazwisko autora pracy
➢ Klasa do jakiej uczęszcza dziecko ( „0”-„III”)
➢ Adres zamieszkania: miejscowość, numer domu, gmina
➢ Dane opiekuna prawnego do kontaktu (numer telefonu bądź e-mail).
3. Prace niepodpisane, anonimowe nie będą zakwalifikowane do Konkursu.
4. Termin dostarczenia prac upływa z dniem 04 maja 2020 r. W przypadku wysłania pracy
za pośrednictwem poczty, kuriera decyduje data stempla pocztowego. W przypadku
przesłania drogą elektroniczną decyduje data wpływu na adres mailowy podany w punkcie 1.
5. W razie trudności z odczytem pracy konkursowej przesłanej drogą elektroniczną Organizator
konkursu dopuszcza możliwość ponownego przesłania pracy na wyraźne wezwanie
Organizatora.
6. Udział w Konkursie oznacza udzielenie Organizatorowi prawa do publicznej prezentacji
zgłoszonej pracy np. na stronie www, na portalu społecznościowym, w publikacjach.
§ 6 Kryteria oceny
1. Kryteriami oceny prac konkursowych, które będzie brała pod uwagę Komisja Konkursowa
wyłaniając laureatów będą min. zgodność pracy z tematem, prezentowanie własnych
umiejętności dotyczących obserwacji na temat walki z epidemią oraz walory artystyczne i
estetyczne, pomysłowość.
2. Do oceny nadesłanych prac powołana zostanie Komisja Konkursowa, która w terminie do 15
maja 2020 r. wyłoni laureatów.
§ 7 Nagrody
1. W ramach konkursu nagrodzonych zostanie 12 prac.
2. Organizator przewiduje nagrody rzeczowe przyznawane za zajęcia I, II, III miejsca w każdej
kategorii wiekowej, tj. nagrody dla trzech laureatów z klasy „0”, trzech z klasy „I”, trzech z
klasy „II”, oraz trzech z klasy „III”.
3. Lista laureatów konkursu zostanie opublikowana na stronie internetowej www.lgdvistula.org
4. Nagrody zostaną wysłane pocztą na adres zamieszkania uczestnika podany w zgłoszeniu do
konkursu.

§ 8 Postanowienia końcowe

3

1. Biorąc udział w Konkursie uczestnicy konkursu (ich przedstawiciele ustawowi) wyrażają
zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów przeprowadzenia Konkursu zgodnie z
przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 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 - RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 2016,
Nr 119).
2. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
3. Informacje związane z konkursem można uzyskać na stronie internetowej
www.lgdvistula.org oraz w biurze LGD dzwoniąc pod numer: 501-795-541.
4. Administratorem zebranych danych osobowych będzie LGD „Vistula-Terra Culmensis”.

Zadanie realizowane w ramach projektu
„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i animacji
Lokalnej Grupy Działania „Vistula-Terra Culmensis-Rozwój przez Tradycję”
________________________________________________

