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REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNO-GRAFICZNEGO  

pt. „Obrazkowe futurestory mojej gminy” 

 

§ 1. Organizator Konkursu 

1. Organizatorem Konkursu plastyczno-graficznego pt. „Obrazkowe futurestory mojej gminy” 

zwanego dalej „Konkursem” jest Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Giełczwi” 

mieszczące się w Bystrzejowicach Drugich 15, 21-050 Piaski, zwane dalej „Organizatorem”.  

2. Konkurs jest organizowany w ramach konsultacji społecznych lokalnej strategii rozwoju obszaru 

„Doliny Giełczwi” na lata 2023-2027 i jest jedną z metod partycypacyjnego włączania młodszej 

społeczności lokalnej.  

 

§ 2. Cele Konkursu 

Konkurs „Obrazkowe futurestory mojej gminy” ma charakter angażujący.  

Celem konkursu jest:  

a) włączenie młodzieży do udziału w konsultacjach społecznych lokalnej strategii rozwoju obszaru 

„Doliny Giełczwi” na lata 2023-2027, 

b) uwrażliwianie na otoczenie,  

c) kształtowanie wyobraźni i kreatywności,  

d) rozwijanie aktywności twórczej młodzieży.  

 

§ 3. Zakres tematyczny Konkursu 

1. Zadanie konkursowe polega na wykonaniu pracy plastycznej lub graficznej przedstawiającej wizję 

gminy (Mełgiew, Milejów, Piaski, Rybczewice lub Trawniki) lub pojedynczej miejscowości z 

obszaru „Doliny Giełczwi” za kolejnych kilka lat.  

2. Wizja przyszłości gminy/miejscowości powinna uwzględniać potrzeby, oczekiwania młodych 

mieszkańców, prezentować pomysły na nowatorskie zmiany w przestrzeni publicznej. 

3. Pracę można wykonać w jednej z następujących technik:  

a) plastyczna w dowolnej technice: rysunek kredkami, pastele suche, pastele olejne, 

wyklejanki, collage, akwarele, tempera. 

b) grafika artystyczna (obraz, ilustracja, plakat, komiks) przy użyciu dowolnego programu 

komputerowego lub aplikacji mobilnej. 

4. Praca konkursowa może być wykonana w formacie A4 lub A3.  

 

§ 4. Uczestnicy Konkursu 

1. W konkursie mogą brać udział osoby (zwane dalej Uczestnikami) w wieku 13 – 25 lat mające 

stałe miejsce zamieszkania na terenie jednej z gmin: Mełgiew, Milejów, Piaski, Rybczewice, 

Trawniki,  których prace wpisują się w tematykę zawartą w §3, w dwóch kategoriach wiekowych: 

a) uczestnicy w wieku 13 – 17 lat (niepełnoletni), 

b) uczestnicy w wieku 18 – 25 lat (pełnoletni). 

2. Udział w konkursie jest bezpłatny.  

3. Uczestnik może zgłosić wyłącznie 1 pracę. 
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4. Podpisaną pracę konkursową (imieniem, nazwiskiem oraz wiekiem autora) wraz z czytelnie 

wypełnionym załącznikiem nr 1 (zgłoszenie) dostarczyć osobiście lub pocztą na adres 

Organizatora: Stowarzyszenie LGD „Dolina Giełczwi”, Bystrzejowice Drugie 15, 21-050 Piaski 

z dopiskiem Konkurs plastyczno-graficzny w terminie do 31 sierpnia 2022 r.  

5. Zgłoszenia niespełniające wymogów formalnych podlegają odrzuceniu, bez wezwania do 

uzupełnienia braków formalnych i w konsekwencji osoby zgłaszające się nie zostaną 

zakwalifikowane do udziału w Konkursie.  

6. Z udziału w Konkursie wykluczeni są członkowie rodzin pracowników Organizatora i Komisji 

konkursowej.  

7. Uczestnik Konkursu przystępując do Konkursu potwierdza, że zapoznał się z niniejszym 

regulaminem i akceptuje wszystkie jego postanowienia.  

 

§ 5. Przebieg Konkursu 

1. Komisja konkursowa powołana przez Organizatora, spośród przedstawionych prac wyłoni łącznie 

czterech zwycięzców Konkursu, po dwóch w każdej kategorii wiekowej.  

2. Prace będą oceniane pod względem następujących kryteriów:  

a) zgodność z tematyką konkursu, 

b) ogólne wrażenie estetyczne, 

c) oryginalność pomysłu, sposób jego przedstawienia i ujęcia. 

3. Prace bez podpisu, bez wypełnionego zgłoszenia, przesłane po terminie (data wpływu pracy do 

biura LGD) nie będą zakwalifikowane do Konkursu.  

4. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi do dnia 16 września 2022 r. Informacja o zwycięzcach 

Konkursu zostanie zamieszczona na stronie internetowej oraz na portalu społecznościowym LGD.  

5. Decyzja komisji konkursowej co do wskazania zwycięzców Konkursu oraz przyznania im nagród 

jest ostateczna.  

6. Nagrodą będą karty podarunkowe. 

7. Nagrody nie podlegają zamianie na inne nagrody rzeczowe, ani na ich równowartość pieniężną.  

8. Osoby nagrodzone zostaną poinformowane przez Organizatora Konkursu o czasie i miejscu 

odebrania nagrody.  

 

§ 6. Dane osobowe i prawa autorskie 

1. Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Stowarzyszenie LGD „Dolina 

Giełczwi”.  

2. Zgłoszenie się do Konkursu jest jednoznaczne z: 

a) akceptacją postanowień regulaminu,  

b) wyrażeniem przez uczestnika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych przez 

Organizatora w związku z uczestnictwem w Konkursie. Uczestnicy mają prawo wglądu do 

danych oraz ich poprawiania.  

c) wyrażeniem przez uczestnika zgody na wykorzystanie swojego wizerunku i pracy 

konkursowej podczas promocji konkursu. 

3. Prace konkursowe i prezentacje muszą być pracami własnymi, nigdzie wcześniej nie 

publikowanymi, niebędącymi przedmiotem innego konkursu oraz nieobciążonymi wadami 
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prawnymi lub roszczeniami osób trzecich. Prace konkursowe muszą być realizowane i zgłaszane 

do Konkursu indywidualnie.  

4. Z chwilą doręczenia Organizatorowi zgłaszanej pracy konkursowej (dalej: „pracą konkursową”), 

Organizator Konkursu nabywa licencję niewyłączną upoważniającą do nieodpłatnego korzystania 

z majątkowych praw autorskich do prac konkursowych zgłoszonych przez uczestnika Konkursu.  

5. Licencję niewyłączną do prac konkursowych o której mowa powyżej w § 6 ust. 4, Organizator 

Konkursu nabywa nieodpłatnie, bez ograniczeń terytorialnych i na czas nieokreślony na 

następujących polach eksploatacji:  

a) utrwalanie i zwielokrotnianie pracy konkursowej w postaci egzemplarzy wszelkimi 

technikami, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz 

techniką cyfrową;  

b) publiczne rozpowszechnianie wizerunku pracy konkursowej w taki sposób, by każdy miał 

do niej dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w tym w sieci Internet, sieciach 

telefonii mobilnej i innych sieciach komunikacji elektronicznej, a także rozpowszechnianie 

pracy konkursowej za pośrednictwem poczty elektronicznej.  

6. Jednocześnie z chwilą odebrania nagrody przez uczestnika Konkursu, Organizator nabywa 

nieodpłatnie majątkowe prawa autorskie do nagrodzonych prac konkursowych laureata Konkursu.  

7. Autorskie prawa majątkowe do nagrodzonych prac konkursowych zwycięzców Konkursu 

Organizator nabywa bez ograniczeń terytorialnych i na czas nieokreślony, na następujących 

polach eksploatacji obejmujących:  

a) utrwalanie i zwielokrotnianie prac konkursowych w postaci egzemplarzy wszelkimi 

technikami, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz 

techniką cyfrową;  

b) publiczne rozpowszechnianie wizerunku pracy konkursowej w taki sposób, by każdy miał 

do niej dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w tym w sieci Internet, a także 

rozpowszechnianie za pośrednictwem poczty elektronicznej.  

8. Wraz z nabyciem autorskich praw majątkowych do prac konkursowych zwycięzców Konkursu, 

Organizator Konkursu uzyskuje prawo zezwolenia na wykonywanie zależnego prawa autorskiego 

do prac konkursowych laureatów Konkursu.  

 

§ 7. Postanowienia końcowe 

1. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do ewentualnych zmian w organizacji Konkursu.  

2. Wszelkie ewentualne zmiany regulaminu w tym odpowiedzi na pytania będą podawane na stronie 

internetowej Organizatora Konkursu: www.dolinagielczwi.org  

3. Organizator ma prawo nie dopuścić do Konkursu osoby, której tożsamość nie została 

potwierdzona. Organizator ma prawo usunąć z listy uczestników osobę, która złamała regulamin 

Konkursu.  

4. Organizatorem Konkursu jest Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Giełczwi”, 

Bystrzejowice Drugie 15, 21-050 Piaski.  

5. Wszelkie informacje na temat Konkursu Uczestnicy mogą uzyskać kontaktując się z biurem LGD 

pod adresem e-mail: biuro@dolinagielczwi.org lub telefonicznie pod numerem telefonu: 

(81)5253012.  

mailto:biuro@dolinagielczwi.org
http://www.dolinagielczwi.org/
mailto:biuro@dolinagielczwi.org


                         
  

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie 

 

 
 

S towa rz ysz en i e  L oka ln a  G r u pa  Dz i a ła n i a  „ Dol i n a  G i e ł cz wi ”  
B ystrz e j owi ce  D ru gi e  1 5 ,  2 1 -050  P i a sk i  

 te l .  (81 )  5 25  30  1 2,  biu ro @d ol in agie lcz wi .org  
www .d ol i n a gi e lcz wi .o rg  

 

Załącznik nr 1 - Formularz zgłoszenia uczestnictwa w konkursie plastyczno-graficznym 

„Obrazkowe futurestory mojej gminy”  
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