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Regulamin konkursu plastycznego na wykonanie: 
GODŁA POLSKI – ORŁA BIAŁEGO W KORONIE 

 
 

Informacje ogólne 
§ 1 

 
Niniejszy regulamin, zwany dalej „regulaminem”, określa warunki uczestnictwa w konkursie 
plastycznym obejmującym wykonanie w dowolnej formie plastycznej godła Polski – Orła 
Białego w koronie, zwanym dalej „konkursem” a także kryteria wykonania i oceny prac 
konkursowych.  

Cel konkursu 
§ 2 

 
1. Konkurs ma na celu: 

 promowanie Gminy Świeszyno, 
 rozwijanie zainteresowania znaczenia symboliki godła polskiego wśród dzieci, 

młodzieży i mieszkańców, 
 popularyzacja wiedzy i świadomości o godle jako jednym z najważniejszych 

symboli państwa polskiego od zarania dziejów do czasów współczesnych, 
 propagowanie symbolu orła podczas wydarzeń patriotycznych, umocnienie w 

pamięci społeczeństwa obchodów 100 rocznicy Narodowego Święta 
Niepodległości, 

 integracja mieszkańców w zakresie angażowania się w imprezy kulturalne, 
związane z prezentowaniem wykonanych prac plastycznych, 

 propagowanie nowoczesnego wzorca patriotyzmu, 
 rozwijanie kreatywności społeczeństwa w zakresie technik sztuki plastycznej. 

 
Organizatorzy konkursu 

§ 3 
 

1. Organizatorem konkursu jest:   
 Gmina Świeszyno, 75-024 Świeszyno 71 reprezentowana przez Wójt Gminy 

Świeszyno 
      – zwana dalej „Organizatorem”. 
2.    Patronem konkursu jest Wójt Gminy Świeszyno – Ewa Korczak 
3.    Patronem Honorowym konkursu jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
4. Partnerami konkursu są : 

 Multimedialne Centrum Kultury „e-Eureka” - BP w Świeszynie 
 Szkoła Podstawowa im. Wisławy Szymborskiej w Konikowie 
 Szkoła Podstawowa im. kpt. pil. S. Bartosika w Zegrzu Pomorskim 
 Szkoła Podstawowa im. 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK w Świeszynie 
 Szkoła Podstawowa w Dunowie 
 Sołtysi Sołectw Gminy Świeszyno 

5. Organizator może wskazać lokalnych patronów medialnych konkursu. 
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                                                     Zakres terytorialny i uczestnicy 
                                                                          § 4 

 
1. Konkurs zostanie przeprowadzony na terenie Gminy Świeszyno. 
2. Konkurs jest skierowany do wszystkich mieszkańców Gminy Świeszyno.  
3. W konkursie mogą wziąć udział zarówno osoby indywidualnie jak i grupy, koła, 

szkoły, klasy, kluby, zespoły itp. 
 

Praca konkursowa 
§ 5 

 
1. Praca konkursowa powinna przedstawiać Godło Polski z Białym Orłem w koronie 

symbolizującego znak państwowości polskiej, zgodnie z obowiązującą współczesną 
formą.  

2. Prace mogą przedstawiać artystyczne wizje autorów z zachowaniem szacunku dla 
godła państwowego. 

3. Praca konkursowa powinna mieć następujące wymiary: wysokość – od 40 do 100 cm; 
szerokość – od 30 do 100 cm; głębokość/grubość – do 30 cm; forma – dowolna 
zarówno płaska, jak i przestrzenna, w tym m.in. obraz, grafika, plakat, płaskorzeźba, 
drzeworyt itd.; materiały – papier, tworzywo sztuczne, drewno, szkło, metal, gips, 
tkanina itp.  

 
Warunki udziału w konkursie 

§ 6 
 
1. Udział w konkursie i podanie danych związanych z udziałem w nim są całkowicie 

dobrowolne.  
2. Zgłoszenie pracy konkursowej jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.  
3. Każda praca powinna być podpisana pismem drukowanym przez osobę/grupę ją 

wykonaną (imię, nazwisko/ lub świetlica, przedszkole, klasa, szkoła) 
4. Pracę należy składać w MCK „e-Eureka”- BP w Świeszynie a także w świetlicach 

wiejskich, skąd zostaną przewiezione do MCK „e-Eureka”- BP w Świeszynie.   
5. W konkursie wezmą udział tylko prace spełniające warunki wskazane w § 5 regulaminu, 

dostarczone do 20 kwietnia 2018 r.  
6. Do pracy konkursowej (w przypadku osób nieletnich) powinno być załączone podpisane 

przez przedstawicieli ustawowych lub opiekunów prawnych uczestnika oświadczenie, 
którego treść zawiera załącznik nr 1 do regulaminu. 

 
Przebieg konkursu 

§ 7 
 

1. Wszystkie prace konkursowe będą wystawione na Sali głównej MCK „e-Eureka”-BP w 
Świeszynie gdzie zostaną poddane punktacji komisji konkursowej. 

2. Komisja konkursowa powołana przez organizatora konkursu dokona oceny prac do dnia 
30 kwietnia 2018r. 

3. Każdy członek komisji konkursowej przyznaje punkty w ilości od 0 do 5 dla 
poszczególnych kategorii: 
 zgodność pracy z tematem konkursu, 
 innowacyjność pracy, oryginalność wykonania, technika, użyte materiały 
 ręcznie wykonanie elementów, precyzja, manualny nakład pracy 
 estetyka pracy 
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4. Komisja obliczy sumę punktów dla każdej pracy, i wyłoni spośród prac z najwyższą 
ilością punktów zwycięzców. W przypadku równej ilości punktów odbędzie się 
dodatkowe głosowanie punktowe dla prac z taka samą ilością punktów. 

5. Komisja wybierze na podstawie punktacji I, II, III miejsce oraz 10 wyróżnień. Dopuszcza 
się możliwość przyznania miejsc równorzędnych, albo innego podziału miejsc w 
zależności od poziomu konkursu oraz posiadanych środków na nagrody i wyróżnienia. 

6. Ogłoszenie wyników konkursu wraz z wystawą najlepszych prac połączone będzie z 
uroczystą ceremonią i nastąpi najpóźniej do 15 maja 2018 r. Informacja o terminie, 
miejscu i czasie ogłoszenia wyników konkursu zostanie zamieszczona w mediach 
społecznościowych i na stronie Gminy Świeszyno. 

7. Organizator dopuszcza możliwość prezentacji/ekspozycji prac na terenie Gminy 
Świeszyno 

8. Nagrodzone i wyróżnione prace stają się własnością organizatora. 
9. Prace konkursowe, które nie zostały nagrodzone ani wyróżnione, powinny zostać 

odebrane po ogłoszeniu wyników konkursu. W wypadku ich nieodebrania organizator 
konkursu podejmie decyzję, co do dalszych ich losów. 

 
Nagrody 

§ 8 
 

1. Zwycięzcy konkursu otrzymają nagrody rzeczowe min. laptop, tablety, sprzęty 
multimedialne,   których rodzaj i wartość określi organizator konkursu. 

2. Pula nagród zostanie zwiększona w zależności od ilości pozyskanych środków od 
sponsorów. 

3. Wręczenie nagród rzeczowych nastąpi podczas uroczystości o której  mowa w § 7 ust. 6 
regulaminu. 

4. Organizator konkursu może dodatkowo uhonorować autorów najlepszych prac 
konkursowych poprzez ich publikację, a także umieszczenie wizerunków ich autorów w 
mediach społecznościowych i na stronach internetowych Urzędu Gminy Świeszyno. 

  
Dane osobowe 

§ 9 
 

Przystępując do konkursu, uczestnik wyraża zgodę na: 
 przetwarzanie przez organizatora jego danych osobowych na potrzeby 

przeprowadzenia konkursu i realizacji jego celów, na warunkach określonych 
w ustawie z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, 

 nieodpłatną publikację (prezentowanie publicznie w dowolny sposób, w tym m.in. 
w internecie) pracy konkursowej uczestnika, jego wizerunku, imienia, nazwiska, 
informacji o miejscowości, w której mieszka i/lub o szkole, do której uczęszcza, w 
ramach promocji konkursu oraz działalności organizatora. 

 
Obowiązywanie regulaminu  

§ 10 
 

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. 
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Załącznik nr 1  

do Regulaminu konkursu plastycznego na wykonanie  
godła Polski z Białym Orłem w koronie 

o wyrażeniu zgody przedstawiciela ustawowego na wzięcie udziału w konkursie osoby 
niepełnoletniej. 

 
 

 ................................................................... 
miejscowość i data 

 
 
 
Ja niżej podpisany/a, ……………………………………………………….. jako  
 
przedstawiciel ustawowy nieletniego…………………………………………………………         
                                                                          (imię i nazwisko uczestnika konkursu)  
 
wyrażam zgodę na jego udział w konkursie plastycznym na wykonanie godła Polski z Białym 

Orłem w koronie na zasadach określonych w Regulaminie konkursu. 

 
Oświadczam także, że zgłoszona do niniejszego konkursu praca jest wynikiem własnej 
twórczości ................................................................................................................................. 

(imię i nazwisko uczestnika konkursu) 

i nie narusza praw autorskich oraz jakichkolwiek innych praw osób trzecich.   
 
 
Wyrażam niniejszym zgodę na umieszczenie danych osobowych: 
 
…………………………………... 
(imię i nazwisko uczestnika konkursu) 

w bazie danych organizatora konkursu oraz przetwarzanie ich, zgodnie z ustawą z dnia  

29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135, z późn. zm.) w 

celu przeprowadzenia konkursu oraz dalszego wykorzystania projektów. 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych na zasadach określonych wyżej.  

  

 

............................................................. 
                     (podpis przedstawiciela ustawowego)  

 
 
 
 
 
 


