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REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO 

 

„Moje gospodarstwo rolne” 

 

 

§ 1  

Postanowienia ogólne 

 

1. Celem konkursu „Moje gospodarstwo rolne” jest rozpowszechnianie wśród dzieci 

i młodzieży wiedzy o funduszach unijnych na obszarach wiejskich, przede  

wszystkim o Europejskim Funduszu Rolnym na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. 

Organizatorzy chcą zwrócić uwagę najmłodszych na zmiany, które zaszły na obszarach 

wiejskich województwa wielkopolskiego dzięki wykorzystaniu środków finansowych 

z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 i 2014-2020. 

2. Organizatorem Konkursu Plastycznego (zwanego dalej – Konkursem) jest 

Wielkopolski Oddział Regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 

w Poznaniu (zwany dalej – Organizatorem). 

3. Konkurs Plastyczny jest organizowany na zasadach określonych niniejszym 

regulaminem (zwanym dalej: „Regulaminem”) i zgodnie z powszechnie 

obowiązującymi przepisami prawa. 

4. Regulamin Konkursu jest dostępny w siedzibie Organizatora tj. w Poznaniu przy ul. 

Strzeszyńskiej 36. 

5. Konkurs jest adresowany do dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym (od 4. do 12. 

roku życia) z województwa wielkopolskiego, zwanych dalej uczestnikami. 

6. Osobę upoważnioną do podpisu rozumie się: rodzica, prawnego opiekuna dziecka, 

opiekuna ustawowego. 

7. Udział w Konkursie jest bezpłatny. 

8. Konkurs trwa od 10 kwietnia 2017 roku do 19 maja 2017 roku. 

9. W Konkursie wezmą udział prace plastyczne, które spełnią wymogi opisane 

w Regulaminie i zostaną przekazane do Organizatora, w terminie  do 19 maja 2017 

roku do godz. 15:30 – Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 

Wielkopolski Oddział Regionalny ul. Strzeszyńska 36 w Poznaniu. 
10. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w terminie do 31 maja 2017 roku w  Wielkopolskim 

Oddziale Regionalnym ARiMR. 

11. Wręczenie nagród laureatom Konkursu nastąpi po rozstrzygnięciu Konkursu i 

wyłonieniu laureatów. 
 

§ 2  

Uczestnicy 

 

1. Konkurs odbywa się w trzech kategoriach uczestników: 

 kategoria I obejmująca przedszkolaki w wieku 4-6 lat 

 kategoria II obejmująca uczniów klas I-III szkół podstawowych, 

 kategoria III obejmująca uczniów IV-VI szkół podstawowych. 

2. Każde przedszkole biorące udział w konkursie może nadesłać maksymalnie 3 prace, zaś 

każda szkoła podstawowa maksymalnie 6 prac, po trzy prace z danej kategorii. 

3. Tematyka prac obejmuje przykłady zmian, które zaszły w gospodarstwach rolnych  

i na obszarach wiejskich na terenie województwa wielkopolskiego dzięki 

wykorzystaniu środków pochodzących z UE m.in. z PROW 2007-2013 i 2014-2020. 

4. Z uczestnictwa w Konkursie wyłączeni są Organizatorzy Konkursu (dzieci i młodzież 

pracowników Wielkopolskiego Oddziału Regionalnego ARiMR). 

5. Konkurs ma charakter indywidualny, pod uwagę nie będą brane prace grupowe. 

Każdy Uczestnik może zgłosić do konkursu jedną pracę.  
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6. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w konkursie za zgodą rodziców lub 

przedstawicieli ustawowych. 

7. Do pracy plastycznej należy dołączyć wypełnione zgłoszenie (załącznik nr 1 do 

Regulaminu) oraz formularz zgody na przetwarzanie i publikację danych osobowych 

(załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu) oraz oświadczenie o przekazaniu praw 

autorskich do pracy, stanowiące załącznik nr 3 do Regulaminu. 

8. Prace przekazane na konkurs muszą stanowić oryginalną pracę osób biorących udział w 

konkursie. Nie mogą być obciążone prawami na rzecz osób  trzecich. Prace przekazane 

na konkurs nie mogą stanowić plagiatu, być kopią, lub fragmentem jakichkolwiek 

innych prac. Praca nie może być wcześniej publikowana i nagradzana w innych 

konkursach. 

 
 

§ 3  

Zasady i przebieg Konkursu 

 

1. Zadaniem Uczestników Konkursu jest samodzielne wykonanie pracy plastycznej na 

temat: „Moje gospodarstwo rolne”. 

2. Pracę na arkuszu papieru formatu A3 należy wykonać dowolną techniką plastyczną np.: 

rysowanie kredką, malowanie farbą, wydzieranie z papieru kolorowego, rysowanie 

piaskiem i klejem, kropkowanie itp.  

3. Praca nie może być konstrukcją przestrzenną (figurą, rzeźbą, instalacją itp.). 

4. Organizator nie zwraca uczestnikom Konkursu kosztów związanych ze zgłoszeniem 

i udziałem w Konkursie.  

5. Każda praca powinna być opisana w zgłoszeniu stanowiącym załącznik nr 1 oraz na 

rewersie pracy wg wzoru:  

 Imię i Nazwisko: 

 Wiek: 

 Kontakt: 

6. Prace konkursowe można przesłać lub dostarczyć w terminie do 19 maja 2017 r., 

w godzinach od 7.30 – 15.30 na adres Wielkopolski Oddział Regionalny Agencji 

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dopiskiem KONKURS PLASTYCZNY 

„Moje gospodarstwo rolne”. 

7. Prace dostarczone po terminie określonym w § 3 pkt 6 nie wezmą udziału w Konkursie. 

 
 

§ 4  

Komisja 

 

1. Oceny nadesłanych prac dokona Komisja powołana przez Organizatora, której skład 

przedstawia załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu. 

2. Do zadań komisji należy: kwalifikacja do oceny nadesłanych prac, ocena prac, 

przyznanie nagród.  

3. Komisja będzie oceniała prace wg następujących kryteriów: 

 zgodność z tematyką, 

 estetyka pracy, 

 oryginalność. 

4. Komisja zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji prac niezgodnych z Regulaminem, 

nierealizujących tematy Konkursu lub niespełniających innych zasad Konkursu.  

5. Decyzje Komisji są ostateczne i nie podlegają weryfikacji.  
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§ 5  

Nagrody 

 

1. Organizatorzy uhonorują atrakcyjnymi nagrodami laureatów konkursu oraz zastrzegają 

sobie prawo do przyznania wyróżnień.  

2. Lista laureatów Konkursu zostanie opublikowana w siedzibie Wielkopolskiego 

Oddziału Regionalnego ARiMR w Poznaniu. 

 

§ 6  

Postanowienia końcowe 

 

1. Prace zgłoszone do Konkursu przechodzą na własność Organizatora. 

2. Organizator nie zwraca Uczestnikom żadnych kosztów związanych z ich uczestnictwem 

w Konkursie. 

3. Organizator może w każdym terminie unieważnić Konkurs i nie rozstrzygnąć go bez 

podania przyczyn. 

4. Odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich do pracy nadesłanej na Konkurs 

w całości obciąża Uczestnika Konkursu. 

5. Uczestnik Konkursu z chwilą dostarczenia pracy na Konkurs oświadcza, że:  

a) akceptuje niniejszy Regulamin, 

b) jest autorem pracy oraz przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie 

do nadesłanych prac, 

c) wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby Konkursu 

zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r.  

(Dz. U z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.). 

6. Uczestnik Konkursu udziela Organizatorowi nieodpłatnej zgody na korzystanie z 

przesłanych prac przez czas nieoznaczony oraz na opublikowanie jego imienia, 

nazwiska na wszelkich polach eksploatacji. 

7. Uczestnik lub jego prawny opiekun ma obowiązek nieodwołalnie, bezwarunkowo i na 

pierwsze żądanie zwolnić Organizatora w całości od wszelkiej odpowiedzialności jaka 

zostałaby na Organizatora nałożona, choćby nieprawomocnym wyrokiem, z tytułu 

naruszenia w pracach i/lub w związku z pracami praw osób trzecich, w tym osobistych 

lub majątkowych praw autorskich. 

8. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie.  

9. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na zbieranie i przetwarzanie jego danych osobowych 

przez Organizatora na potrzeby Konkursu. Uczestnicy Konkursu mają prawo do wglądu 

w swoje dane osobowe oraz do ich poprawiania. 

10. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują 

powszechne przepisy prawa, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy 

z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. 

nr 90 poz. 631 z późn. zm.) 

11. Więcej informacji można uzyskać w siedzibie Wielkopolskiego Oddziału Regionalnego 

ARiMR w Poznaniu. Osoby do kontaktu - Pani Dominika Koziczyńska:,  

e-mail: dominika.koziczynska@arimr.gov.pl, tel. 61 845-38-18,  

Pani Magdalena Słoma, e-mail: magdalena.sloma@arimr.gov.pl, tel. 61 845-38-19. 
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