
R E G U L A M I N 

Konkursu plastycznego pn. „Jarmark widziany oczami dziecka” 

 

 
 

§ 1 
 

Organizator Konkursu 

1. Organizatorem Konkursu jest Powiat Łęczyński - Starostwo Powiatowe w Łęcznej, al. Jana 

Pawła II 95a, 21-010 Łęczna, tel. (081) 53 15 200, fax. (081) 752 64 64, 

www.powiatleczynski.pl 

2. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem 

wzajemnym, loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą 

gry losowej przewidzianej w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. 

z 2020 r. poz. 2094). 
 

§ 2 
 

Przedmiot Konkursu 

1. Przedmiotem Konkursu jest wykonanie pracy plastycznej w formacie A-4, w dowolnej 

płaskiej technice plastycznej z wyjątkiem materiałów nietrwałych i sypkich. 
 

§ 3 

Cel Konkursu 

1. Rozwój umiejętności plastycznych i rozbudzenie kreatywności dzieci.  

2. Umożliwienie dzieciom zaprezentowania swojego talentu.  

3. Poszerzenie wiedzy na temat produktu lokalnego i tradycji jarmarcznych. 

4.  Pobudzanie inwencji i wyobraźni twórczej. 
 

§ 4 

Uczestnicy Konkursu 

1. Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży z terenu powiatu łęczyńskiego. 

2. W konkursie mogą brać udział dzieci z czterech grup wiekowych: 

a) Przedszkolaki (w tym klasy „0”), 

b) klasy I-III szkoły podstawowej, 

c) klasy IV-VI szkoły podstawowej, 

d) klasy VII-VIII szkoły podstawowej. 

3.  Uczestnik Konkursu zobowiązany jest do wypełnienia karty zgłoszenia, która stanowi 

załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. 

 

§ 5 

Warunki udziału w Konkursie 

1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest dostarczenie osobiście poprawnie wypełnionego 

formularza zgłoszeniowego (Załącznik nr 1) wraz z wykonaną pracą plastyczną do Punktu 

Informacji Turystycznej Starostwa Powiatowego w Łęcznej do dnia: 

 30 września (piątek) 2022 r. do godz. 15.00. 

2. Prace dostarczone po terminie nie będą brały udziału w Konkursie. 

3. Każdy Uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę. 

4. Dostarczenie formularza zgłoszeniowego wraz z pracą konkursową jest równoznaczne  

z akceptacją założeń niniejszego Regulaminu, w tym wyrażeniem zgody na warunki 



uczestnictwa w Konkursie, określone w postanowieniach niniejszego Regulaminu, z którymi 

Uczestnik zobowiązany jest się zapoznać. 

5. Koszty wykonania i dostarczenia prac konkursowych ponosi Uczestnik zgłaszające pracę 

konkursową. 

6. Organizator nie zwraca Uczestnikom prac biorących udział w Konkursie. 

7. Przystąpienie Uczestnika do Konkursu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na 

upublicznienie danych osobowych i wizerunku laureatów Konkursu w prasie, na stronie 

internetowej oraz profilach w mediach społecznościowych Organizatora.  
 

§ 6 

Sposób i kryteria oceny prac konkursowych 

1. Oceny prac dokona powołana przez Organizatora Komisja Konkursowa, która czuwać będzie 

nad prawidłowym jego przebiegiem. 

2. W skład Komisji wejdą przedstawiciele Organizatora. 

3. Organizator ma prawo w dowolnym momencie dokonywać zmiany składu Komisji. 

4. Decyzje Komisji są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie. 

5. Komisja Konkursowa wyłoni trzech laureatów w każdej z kategorii (I,II,III miejsce). Komisja 

może również przyznać wyróżnienia. 

6. Laureaci Konkursu otrzymają nagrody rzeczowe.  

7. Z posiedzenia Komisji Konkursowej zostanie sporządzony protokół. 
 

§ 7 

Rozstrzygnięcie Konkursu 

1. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi po zakończeniu prac Komisji Konkursowej. 

2. Wyniki Konkursu zostaną podane do wiadomości publicznej na stronie internetowej 

Organizatora www.powiatleczynski.pl oraz na portalu społecznościowym 

Facebook/StarostwoPowiatowewŁęcznej. 

3. Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni przez Organizatora o przyznaniu nagród 

telefonicznie lub pocztą elektroniczną na numer/adres e-mail podany w formularzu 

zgłoszeniowym. 
 

§ 8 

Unieważnienie Konkursu 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia Konkursu w dowolnym momencie,  

w szczególności w sytuacji, gdy nie wpłynie żadna praca konkursowa lub Komisja 

Konkursowa nie rozstrzygnie o wynikach Konkursu. 

2. Unieważnienie, o którym mowa w pkt 1, nie wymaga podania przyczyny. 

 
 

§ 9 

Postanowienia końcowe 

1. Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady udziału w Konkursie. 

2. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych 

przez Uczestników Konkursu. 

3. Kwestie nieuregulowane w niniejszym Regulaminie będą rozstrzygane przez Organizatora. 

 

 
Załączniki: 

- Karta zgłoszenia 

http://www.powiatleczynski.pl/

