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REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNO-FOTOGRAFICZNEGO 

PN.  "OZE WŚRÓD NAS- KONKURS PLASTYCZNO-FOTOGRAFICZNY DLA UCZNIÓW SZKÓŁ 
PODSTAWOWYCH Z TERENU GM. GOLINA ORAZ RODZINNY PIKNIK EKOLOGICZNY "  

 
 

§ 1 
Przedmiot konkursu 

 
Przedmiotem konkursu plastyczno-fotograficznego pn: „OZE wśród nas - konkurs plastyczno-
fotograficzny dla uczniów szkół podstawowych z terenu gm. Golina oraz Rodzinny Piknik Ekologiczny”,  
zwanego dalej „Konkursem” jest przygotowanie prac plastycznych i fotograficznych, których temat 
przewodni stanowid będą odnawialne źródła energii. 

 
 

§ 2 
Organizator Konkursu 

 
Organizatorem konkursu, skierowanego do dzieci klas I-III oraz IV-VI uczęszczających do szkół 
podstawowych z terenu gminy Golina, jest Gmina Golina. Konkurs jest realizowany w ramach 
przedsięwzięcia pn: „OZE wśród nas - konkurs plastyczno-fotograficzny dla uczniów szkół 
podstawowych z terenu gm. Golina oraz Rodzinny Piknik Ekologiczny” dofinansowanego ze środków 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 
 
 

§ 3 
Założenia organizacyjne 

 
Celem organizowanego konkursu jest: 
1. Realizacja „Strategii Rozwoju Gminy Golina na lata 2016-2026, Cel Operacyjny 2.1 "Edukacja 

ekologiczna dzieci, młodzieży i dorosłych". 
2. Rozwijanie u dzieci wrażliwości ekologicznej, kształtowanie poczucia harmonii ze środowiskiem   

i całą przyrodą. 
3. Promowanie odnawialnych źródeł energii czyli energii słonecznej, wiatrowej, wodnej, ciepła 

Ziemi. 
4. Wyzwalanie pozytywnego stosunku do świata przyrody. 
5. Rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz indywidualnych zdolności twórczych. 

 
 

§ 4 
Działania konkursowe 

 
1. Wykonanie prac plastycznych i fotograficznych zostanie poprzedzone lekcją dot. odnawialnych 

źródeł energii. Sposób prowadzenia lekcji nt. OZE przez nauczyciela w każdej szkole 
podstawowej na terenie gm. Golina jest dowolny (np. quiz, film, wykład, pogadanka itp.). 

2. Nauczyciele prowadzący zajęcia sporządzą listę obecności uczniów, którzy wzięli udział w lekcji 
nt. OZE. 
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3. Na podstawie zdobytej wiedzy na zajęciach edukacyjnych uczniowie klas I-III wykonają prace 
plastyczne, natomiast uczniowie klas IV-VI wykonają fotografie o tematyce odnawialnych źródeł 
energii. 

 
§ 5 

Wymagania techniczne i tryb zgłaszania prac 
 
1. Interpretacja tematu jest dowolna i zależna od osób wykonujących prace. 
2. Technika wykonywania prac zostanie podzielona na dwie kategorie wiekowe uczestników:  

 I kategoria wiekowa: uczniowie klas I-III   

 II kategoria wiekowa: uczniowie klas IV-VI 
3. Uczniowie klas I-III wykonają prace plastyczne dowolną techniką płaską w formacie A3  

nt. odnawialnych źródeł energii np.: 
a) techniką rysunkową (kredki) 
b) techniką malarską (akwarela, malowanie na mokrym papierze, pryskanie za pomocą 

szczoteczki lub linijki, itp.) 
c) techniką wycinankową lub wydzierankową 
d) drukowanie stemplem (role stempla może stanowid warzywo, liśd, gąbka, korek itp.) 
e) zabawa w domalowywanie (pocięcie fotografii z czasopism) inne techniki plastyczne 

Nadesłane prace nie mogą stanowid pracy grupowej (1 praca = 1 osoba).  
Prace wykonane na szkle lub drewnie nie będą brane pod uwagę. 

4. Uczniowie klas IV-VI wykonają 1  fotografię dot.  wykorzystania odnawialnych źródeł energii, tj. 
słooca, wiatru, wody, biomasy itp.: 

a) zdjęcia mogą byd wykonane w dowolnym stylu (kolorowe, czarno-białe, sepia) 
b) fotografie powinny zostad wykonane w dobrej jakości i rozdzielczości ; wywołane na papierze 

fotograficznym w rozmiarze nie mniejszym niż  20x30cm i zapisane na nośniku 
elektronicznym /płyta CD lub DVD. 

   Nadesłane prace nie mogą stanowid pracy grupowej (1 praca = 1 osoba). 

5. Koszty wywołania fotografii ponosi uczestnik konkursu. 
6. Spośród wykonanych przez uczniów prac dyrektor szkoły wraz z nauczycielem 

prowadzącym/koordynującym konkurs na terenie szkoły dokona wyboru i wskaże po dwie prace 
plastyczne wykonane przez uczniów klas I, II i III oraz po dwie prace wykonane w formie 
fotografii przez uczniów klas IV, V i VI.  Każda szkoła może nadesład zatem nie więcej niż sześd 
prac plastycznych oraz sześd fotografii. 

7. Prace nadesłane na konkurs muszą byd pracami własnymi, nigdzie wcześniej niepublikowanymi  
i nie przedstawianymi na innych konkursach.  

8. Wszystkie prace na odwrocie w prawym dolnym rogu powinny byd opatrzone opisem 
zawierającym następujące dane:  

 imię i nazwisko dziecka wykonującego pracę, 

 nazwa, adres i telefon szkoły, 

 imię i nazwisko opiekuna. 
9. Zgłoszeo wybranych prac do Konkursu dokonują Szkoły Podstawowe z terenu gminy Golina. 

Należy je doręczyd osobiście lub przesład pocztą na adres: Urząd Miejski w Golinie, ul. Nowa 1, 
62-590 Golina z dopiskiem: Konkurs  plastyczno-fotograficzny „OZE wśród nas - konkurs 
plastyczno-fotograficzny dla uczniów szkół podstawowych z terenu gm. Golina oraz Rodzinny 
Piknik Ekologiczny” (decyduje data stempla pocztowego). 
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10. W konkursie będą rozpatrywane tylko i wyłącznie zgłoszenia, które zostaną dostarczone  
do Organizatora najpóźniej do dnia 11 października 2019 roku do godziny 15.00  i są zgodne 
z regulaminem. 

11. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe podczas przesyłki. 
12. Nadesłane prace nie będą zwracane. 

 
§ 6 

Ocena prac konkursowych 
 
1. W ramach wyłonienia laureatów Konkursu – Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem 

Burmistrza Goliny na posiedzeniu zamkniętym dokona oceny prac konkursowych zgłoszonych do 
Konkursu, a następnie wyłoni laureatów I, II, III miejsca w dwóch kategoriach wiekowych oraz  
4 wyróżnienia, uwzględniając to w protokole Komisji Konkursowej. 

2. Prace nie spełniające warunków regulaminowych nie będą klasyfikowane przez Komisję.  
3. Decyzja Komisji jest ostateczna i nieodwołalna.  
4. Najlepsze prace zostaną zaprezentowane na Pikniku Ekologicznym, podczas którego laureaci 

otrzymają wartościowe nagrody rzeczowe, dyplomy i upominki. 
5. Informacja o miejscu i terminie wręczenia nagród zostanie podana w stosownym czasie,  

na stronie organizatora i za pośrednictwem plakatów. 
6. Ustala się następujące kryteria oceny prac konkursowych: 

- zgodnośd tematyczna 0 - 5 pkt; 
- oryginalnośd wykonania pracy 0 – 5 pkt. 
 
 

§ 7 
Warunki ogólne 

 
1. Zgłoszenie do udziału w Konkursie powinno zawierad: 

-  prace plastyczne wykonane na papierze w formacie  A3 (dot. uczestników konkursu z klas I –III), 
- fotografie wykonane i wywołane w dobrej jakości i rozdzielczości; wywołane na papierze 
fotograficznym w rozmiarze nie mniejszym niż  20x30cm i zapisane na nośniku elektronicznym/ 
płyta CD lub DVD (dot. uczestników konkursu z klas IV–VI), 
-  formularz zgłoszeniowy stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu, 
- oświadczenie o nieodpłatnym przeniesieniu praw autorskich na organizatora konkursu oraz 
przetwarzaniu danych osobowych stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu, 
- oświadczenie w przedmiocie zgody na wykorzystanie wizerunku stanowiący załącznik nr 3 do 
niniejszego regulaminu, 

2. Zgłoszenie do udziału w Konkursie, które nie będzie zawierad dokumentów wymienionych  
w ust. 1, zgodnych z postanowieniami niniejszego regulaminu nie będzie rozpatrywane  
w Konkursie. 

3. Organizator zastrzega prawo do rozpowszechniania nadesłanych prac. 
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§ 8 
Nagrody 

 
1. W ramach Konkursu przewiduje się następujące nagrody: 

 dyplomy i nagrody rzeczowe dla dzieci przygotowujących prace konkursowe, które 
zajęły I, II, III miejsce w obydwu kategoriach wiekowych; 

 nagrody rzeczowe dla szkół za udział uczniów konkursie; 

 dyplomy i nagrody rzeczowe dla dzieci przygotowujących prace konkursowe, które 
otrzymały wyróżnienia; 

 dyplomy dla wszystkich uczniów, którzy wzięli udział w konkursie. 
2. Dodatkowym uhonorowaniem najlepszych prac plastycznych i fotograficznych będzie ich 

prezentacja podczas Pikniku Ekologicznego w Golinie. 
 

§ 9 
Prawo własności i prawo wykorzystania prac 

 
1. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich do nich na rzecz 

Organizatora w polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.  
o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994r., Nr 24, poz. 83) w szczególności  
do publikacji w wydawnictwach wszelkiego typu, wydawanych przez Organizatora  
oraz w internecie. 

2. Zgłoszenie udziału w konkursie jest równoznaczne z akceptacją regulaminu, wyrażeniem zgody 
na przetwarzanie danych osobowych do celów organizacyjnych konkursu oraz na publikację prac 
i wizerunku w materiałach promocyjnych, prasie lokalnej, na stronie internetowej Urzędu 
Miejskiego w Golinie oraz na stronach internetowych instytucji współpracujących, do celów 
edukacyjnych i popularyzatorskich. 

3. Dane osobowe uczestników będą wykorzystane w celu wyłonienia zwycięzcy  
i przyznania nagrody, opublikowania jego nazwiska przy wykonanych pracach podczas wystawy 
oraz w wydawnictwach wszelkiego typu, wydawanych przez Organizatora oraz w internecie. 

4. Regulamin konkursu jest dostępny na stronie internetowej www.golina.pl oraz w siedzibie 
Urzędu Miejskiego w Golinie, ul. Nowa 1, pok 3.3.  

5. Informacji  w sprawie konkursu udzielają: 

 Anna Rabiega, tel. (63) 241-80-95 wew. 273, e-mail: a.rabiega@golina.pl 

 Joanna Kukulska, tel. (63) 241-80-95 wew. 273, e-mail: j.kukulska@golina.pl. 
 
KLAUZULA INFORMACYJNA : 

1. Zgłoszenie udziału w konkursie jest równoznaczne z akceptacją regulaminu, wyrażeniem 
zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów organizacyjnych Gminy Golina oraz na 
publikację prac i wizerunku w materiałach promocyjnych, prasie lokalnej, na stronie 
internetowej Urzędu Miejskiego w Golnie, oraz na stronach internetowych instytucji 
współpracujących, do celów edukacyjnych i popularyzatorskich. 

2. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 
kwietnia 2016 r. informujemy, że: 

 administratorem danych uczestników konkursu jest Burmistrz Gminy Golina, ul. Nowa 1 ,  
62-590 Golina 

 z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktowad się telefonicznie i mailowo, 

tel. 503 906 669, e-mail: iod8@wp.pl, 

http://www.wzp.pl/
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 dane osobowe Uczestnika przetwarzane będą w celu i zakresie niezbędnym do 
przeprowadzenia Konkursu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE (dalej: RODO), 

 uczestnikom konkursu przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jednak 
bez uszczerbku dla przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem zgody; 

 podanie danych jest dobrowolne, jednak konsekwencją niepodania danych jest brak 
możliwości udziału w konkursie; 

 podane dane będą przechowywane przez okres 5 lat od dnia zakooczenia konkursu; 
dokumentacja fotograficzna i dane umieszczane na stronie internetowej będą 
przechowywane przez okres prowadzenia strony internetowej administratora danych; 

 dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa; 

 uczestnikom konkursu przysługuje prawo do żądania dostępu do danych oraz do ich 
sprostowania; 

 uczestnicy konkursu mogą wnieśd skargę do organu nadzorczego, jeśli uważają, że  
przetwarzanie podanych danych narusza ich prawa lub RODO. 

  
 


