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REGULAMIN KONKURSU 

„Pocztówka na 11 listopada” 

 

 

I. Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa warunki i zasady konkursu, 

który ogłoszony został w myśl zbliżającego się Święta Niepodległości 11 listopada.   

Konkurs podzielony został na cztery kategorie wiekowe: 

a) Kategoria przedszkola i oddziały przedszkolne (4, 5, 6 lat) 

b) Kategoria klas I-III 

c) Kategoria klas IV-VI 

d) Kategoria klas VII-VIII 

2. Organizatorem Konkursu jest Gmina Świeszyno, zwana dalej „Organizatorem”, 

natomiast patronat nad konkursem sprawuje Wójt Gminy Świeszyno. 

3. Zgłoszenie się do Konkursu jest jednoznaczne z akceptacją jego postanowień                                    

i zobowiązaniem się do ich przestrzegania. 

4. Cele konkursu: 

a) zainteresowanie uczniów historią niepodległości Polski,  

b) zachęcenie do twórczej aktywności, 

c) rozwijanie zdolności plastycznych, 

d) kształtowanie poczucia świadomości narodowej oraz szacunku do Ojczyzny,  

e) zaangażowanie uczniów szkół podstawowych w promowanie wartości 

patriotycznych w sposób twórczy i kreatywny,  

f) promowanie obchodzenia świąt narodowych. 

 

II. Założenia organizacyjne 

1. Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich przedszkolaków i uczniów szkół 

podstawowych Gminy Świeszyno. 

2. Konkurs jest jednoetapowy.  

3. Prace konkursowe należy wykonać i zgłaszać indywidualnie. 

4. Każdą pracę konkursową należy przesłać (lub dostarczyć) wraz z załącznikiem nr 1 

i klauzulą informacyjną. 

5. Do każdej pracy należy dołączyć: 

a) oświadczenie będące załącznikiem nr 1 do Regulaminu, wypełnione 

i podpisane przez rodzica/opiekuna prawnego każdego uczestnika konkursu, 

b) klauzulę informacyjną wypełnioną i podpisaną przez rodzica/opiekuna 

prawnego.  

 

III. Wymagania dotyczące prac 

1. Zadanie konkursowe polega na wykonaniu pocztówki (kartki 

pocztowej/okolicznościowej). 

2. W Konkursie oceniane będą prace plastyczne ukazujące interpretację tematyki 

konkursu. 

3. Każdy z Uczestników może zgłosić tylko jedną pracę konkursową. 

4. Prace plastyczne muszą być formatu A5. 
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5. Praca musi być dwustronna. 

6. Prace należy wykonać zachowując formę pocztówki i jej charakterystyczne elementy: 

znaczek, prawidłowo wypełnione pole adresu, krótką treść, podpis nadawcy.  

7. Grubość elementów wystających nie może przekraczać 1 centymetra. 

8. Technika wykonania pocztówki jest dowolna (rysunek, malarstwo, wyklejanie, kolaż, 

grafika itp.). 

9. Prace niespełniające powyższych wytycznych nie zostaną zakwalifikowane do 

Konkursu. 

10. O zakwalifikowaniu pracy plastycznej do Konkursu decyduje Organizator. 

11. Prace konkursowe mogą zostać opublikowane na stronie internetowej Organizatora. 

Organizator zastrzega sobie również prawo do publikacji wybranych prac na innych 

stronach internetowych, w mediach, a także do wystawienia ich jako ekspozycji 

w czasie imprez okolicznościowych. 

12. Prace zawierające treści sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami będą stanowić 

naruszenie Regulaminu i zostaną zdyskwalifikowane. 

 

 

IV. Warunki udziału w Konkursie 

1. Warunkiem udziału w Konkursie jest: 

a) dostarczenie pracy plastycznej zgodnej z wymogami Regulaminu Konkursu,  

określonymi  w rozdziale III Regulaminu, 

b) dostarczenie prawidłowo wypełnionego załącznika nr 1 oraz klauzuli 

informacyjnej.  

2. Uczestnik musi być autorem zgłaszanej pracy.  

3. Regulamin, załącznika nr 1 oraz klauzula informacyjna zostały zamieszczone na 

stronie internetowej www.swieszyno.pl. 

4. Dostarczenie pracy plastycznej wraz z wypełnionym załącznikiem nr 1 i klauzulą 

informacyjną jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu Konkursu.  

5. Pracę należy dostarczyć do Referatu ds. Rozwoju, Promocji i Spraw Społecznych, 

Świeszyno 36. 

6. Zgłaszana praca powinna zostać zabezpieczona w sposób uniemożliwiający jej 

zniszczenie. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie prac 

niezabezpieczonych w odpowiedni sposób.  

7. Termin składania prac upływa z dniem 31 października 2022 r. godz. 16:00. 

8. Otrzymane prace przechodzą na własność Organizatora. Organizator zastrzega sobie 

prawo do nieodpłatnego ich wykorzystania do prezentowania prac w Internecie, 

w środkach masowego przekazu oraz w innych formach utrwaleń, nadających się do 

rozpowszechniania.  

 

V. Jury Konkursu i kryteria oceny 

1. Laureaci Konkursu zostaną wyłonieni w drodze oceny Jury Konkursu, w czterech 

kategoriach wiekowych. 

2. Każda praca plastyczna zgłoszona do Konkursu będzie rozpatrywana indywidualnie. 

3. W skład Jury Konkursu wejdą osoby będące przedstawicielami Urzędu Gminy bądź/i 

jednostek organizacyjnych. 
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http://www.swieszyno.pl/


 
 

Gmina Świeszyno 
Świeszyno 71, 76-024 Świeszyno, powiat koszaliński 

 

tel. 94 316-01-20 

fax 94-316-14-91 

www.swieszyno.pl 

gmina@swieszyno.pl 

NIP: 499-05-21-087 

NIP: 499-05-21-087 

4. Członkowie Jury przed przystąpieniem do oceny prac plastycznych wybiorą ze swego 

grona przewodniczącego. 

5. Członkowie Jury Konkursu przy ocenie prac wezmą pod uwagę następujące kryteria:  

a) oryginalne podejście do podjętej tematyki,  

b) estetykę wykonania pracy,  

c) zachowaną techniczną formę pracy: dwustronność, charakterystyczne 

elementy dla pocztówki,  

d) zachowanie poprawności zasad adresowania pocztówki,  

e) nawiązanie do celów Konkursu, 

f) zgodność z tematyką Konkursu.  

6. Rozstrzygnięcie Konkurs odbędzie się nie później niż 11 listopada 2022 roku.  

7. Lista zwycięzców zostanie ogłoszona na stronie www.swieszyno.pl oraz w mediach 

społecznościowych. 

8. Zwycięzcy otrzymają powiadomienie telefoniczne o wygranej w Konkursie na numer 

telefonu wskazany na odwrocie pracy oraz zostaną poinformowani o sposobie odbioru 

nagród.  

 

VI. Nagrody 

1. Dla najlepszych trzech prac z każdej kategorii ustanawia się nagrody rzeczowe. 

2. Nagrody przyznane zostaną według oceny Jury Konkursu.  

3. Jury Konkursu może przyznać wyróżnienia innym pracom niż nagrodzone. 

 

 

VII. Przetwarzanie danych osobowych 

1. Wójt Gminy Świeszyno będący administratorem danych osobowych przetwarza dane 

osobowe uczestników w zakresie: imię, nazwisko, klasa, nazwa i adres szkoły, 

wizerunek, na podstawie zgody udzielonej przez prawnych opiekunów uczestników 

konkursów.   

 

 

VIII. Postanowienia końcowe 

1. Zasady Konkursu ustalone są jedynie w powyższym Regulaminie. 

2. Szczegółowe informacje o Konkursie można uzyskać w Referacie ds. Rozwoju, 

Promocji i Spraw Społecznych, pod numerem telefonu: 535 005 082 lub adresem  

e-mail: p.klim@swieszyno.pl. 
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