
REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA DZIECI 

„Maskotka z Niepołomic” 

§ 1 

Cele Konkursu 

Celem Konkursu jest: 

1) zachęcenie do zainteresowania się bogactwami najbliższej okolicy, zwrócenie uwagi na historię, 

przyrodę i dziedzictwo kulturowe gminy, 

2) promocja gminy Niepołomice, 

3) rozwój umiejętności plastycznych wśród dzieci. 

 

§ 2 

Organizator Konkursu 

1. Organizatorem Konkursu jest Urząd Miasta i Gminy w Niepołomicach, pl. Zwycięstwa 13, 32-

005 Niepołomice,  

2. Referat upoważniony do udzielania informacji na temat konkursu: 

Referat Promocji i Kultury,  

ul. Zamkowa 5, pok. 3,  

32-005 Niepołomice, 

tel. 12 250 94 50 

e-mail: promocja@niepolomice.eu 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu. 

 

§ 3 

Założenia organizacyjne 

1. Organizacja konkursu oraz nagrody są finansowane przez Urząd Miasta i Gminy w Niepołomicach. 

2. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół podstawowych z klas I-III. Prace mogą zostać 

przekazane zarówno przez szkoły, jak i przez osoby prywatne. 

3. Udział w konkursie jest bezpłatny. 

4. Prace zgłoszone na konkurs muszą być pracami własnymi, nigdzie wcześniej niepublikowanymi., 

nie przedstawianymi na innych konkursach. Zgłoszenie pracy do konkursu jest jednoznaczne ze 

złożeniem deklaracji o tych faktach. 

5. Prace powinny być wykonane: ołówkiem, farbami, kredkami lub pastelami na papierze formatu A4 

(210x297 mm). 
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6. Tematyka prac powinna obejmować: 

- projekt maskotki gminy Niepołomice – związanej z historią, przyrodą lub innymi 

charakterystycznymi cechami gminy Niepołomice. 

7. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa na wykorzystanie prac na 

następujących polach eksploatacji:  

jako projektu maskotki, która zostanie uszyta dla UMiG w Niepołomicach,  

ale także do druku w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie, używania w Internecie oraz 

w innych formach utrwaleń nadających się do rozpowszechniania (np. nośniki magnetyczne, 

elektroniczne, optyczne, CD-ROM wprowadzenie do obrotu, wprowadzenie do pamięci komputera), 

a także prezentowania prac na wystawach organizowanych w celu popularyzacji funduszy unijnych 

oraz zgodą na ich pierwsze publiczne wykorzystanie. 

8. Każda praca powinna być podpisana imieniem, nazwiskiem i klasą uczestnika konkursu, dodatkowo 

załączona powinna zostać do niej zgoda opiekuna prawnego na przetwarzanie przez organizatora 

konkursu danych osobowych (Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, 

Dz. U. Nr 133, poz. 833, z późn. zm). 

9. Prace zgłoszone do Konkursu nie będą zwracane autorom. Zgłoszenie prac do konkursu jest 

równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem na organizatora prawa własności złożonych 

egzemplarzy prac. 

10. Prace należy składać osobiście lub nadsyłać pocztą do 4 maja 2017 r. (decyduje data stempla 

pocztowego) na adres: 

Urząd Miasta i Gminy w Niepołomicach 

Pl. Zwycięstwa 13, 

32-005 Niepołomice 

Z dopiskiem „Maskotka z Niepołomic” 

11. Prace niespełniające zasad uczestnictwa nie będą brane pod uwagę przez organizatora konkursu. 

12. Regulamin konkursu jest dostępny na stronie Urzędu Miasta i Gminy w Niepołomicach, 

www.niepolomice.eu. 

13. Sytuacje nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator Konkursu. 

§ 4 

Ocena prac konkursowych 

1. Każdy uczestnik może przedłożyć jedną pracę swojego autorstwa.  



2. Prace powinny zostać dostarczone w kopercie, przy czym każda z prac powinna być podpisana 

imieniem, nazwiskiem i wiekiem autora oraz zgodą jego prawnych opiekunów na przetwarzanie 

danych osobowych dziecka na cele konkursu.  

3. Zgłoszenie musi zawierać również dane kontaktowe: telefon, adres mailowy.  

4. O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje Komisja Konkursowa, która zostanie powołana przez 

burmistrza Niepołomic. 

5. Kryteria oceny ustalone zostają w następujący sposób: 

a) trafność doboru tematu pracy, 

b) jakość wykonania, 

c) oryginalność, 

d) stopień trudności wykonania. 

6. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne. 

§ 5 

Lista nagrodzonych osób zostanie opublikowana na stronie internetowej www.niepolomice.eu. 

§ 6 

Nagrody główne i dodatkowe 

1. Organizator przyzna trzy nagrody główne: 

1) Maskotkę według własnego projektu oraz karnety na pływalnię i do kina,  

2) Maskotkę według własnego projektu oraz karnet na krytą pływalnię  

3) Maskotkę według własnego projektu oraz karnet miesięczny na seanse dziecięce w kinie za 

Rogiem w Niepołomicach. 

2. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy. 

 


