
REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO „GMINA 
SĘDZIEJOWICE W KOLORZE BIAŁO-CZERWONYM”  
W RAMACH OBCHODÓW 102. ROCZNICY ODZYSKANIA 
PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI 

    
§ 1. Postanowienia ogólne 

Organizatorem konkursu plastycznego „Moja Ojczyzna” jest Urząd 
Gminy Sędziejowice wraz z Gminną Biblioteką Publiczną w 
Sędziejowicach.  

   § 2. Cele konkursu 

Konkurs organizowany jest z okazji 102. rocznicy odzyskania przez 
Polskę niepodległości. Celem konkursu   jest    rozbudzanie    inwencji    
twórczej    i    kreatywności    oraz    edukacja    obywatelska i 
kształtowanie postaw patriotycznych. 

    § 3. Warunki uczestnictwa 

1. Uczestnikami Konkursu mogą być zarówno dzieci, jak i dorośli 
– mieszkańcy gminy Sędziejowice, z podziałem na kategorie 
wiekowe: 

a) przedszkolaki w wieku 3-6 lat, 

b) uczniowie szkół podstawowych, 

c) uczniowie szkół średnich, 

d) osoby dorosłe. 

2. Technika plastyczna dowolna 

3. Format pracy - A4 (292×210 mm). 

4. Autorem pracy zgłoszonej do Konkursu może być 1 osoba. 

5. Każdy uczestnik może zgłosić do Konkursu jedną pracę. 

6. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy i 
przedstawiciele Organizatora, a także członkowie najbliższej rodzin 
tych osób. 



7. Warunkiem zakwalifikowania pracy do Konkursu jest 
dostarczenie prawidłowe opisanie pracy na odwrocie (imię i nazwisko 
autora pracy, wiek, kategoria wiekowa nr telefonu do uczestnika lub  
rodziców/opiekunów prawnych uczestnika konkursu) wraz ze zgodą 
na upublicznienie danych oraz spełnienie warunków zapisanych w 
Regulaminie. 

8. Regulamin zamieszczony jest na stronie internetowej: http://
gminasedziejowice.eu. 

   § 4. Termin i warunki dostarczania prac 

1. Termin dostarczenia prac upływa 10 listopada 2020 r. (decyduje 
data wpływu do urzędu). 

Prace dostarczone po terminie nie będą oceniane. 

2. Opisaną pracę wraz ze zgodą na upublicznienie danych należy 
dostarczyć w godzinach pracy urzędu do Urzędu Gminy Sędziejowice 
poprzez Biuro Obsługi Interesanta (Sędziejowice, ul Wieluńska 6).  

3. Istnieje również możliwość  przesłania skany/zdjęcia wykonanej 
pracy za pomocą maila na adres: promocja@gminasedziejowice.pl 

4. Organizator nie zwraca nadesłanych prac. 

   § 5. Zasady przyznawania nagród 

1. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi 12 listopada 2020 r., a wyniki 
zostaną podane do wiadomości publicznej na stronie internetowej 
http://gminasedziejowice.eu. 

2. O wyłonieniu zwycięzców Konkursu decyduje powołana w tym 
celu Komisja Konkursowa, zwana dalej Komisją. 

3. Komisję powołuje Organizator. 

4. Komisja Konkursowa przy ocenie prac będzie brała pod uwagę 
zgodność z tematyką konkursu, pomysłowość, samodzielność 
wykonania oraz wartość artystyczną. 

5. Decyzje Komisji są ostateczne i nieodwołalne. 
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6. Prace niespełniające warunków regulaminowych nie będą 
oceniane przez Komisję. 

7. W każdej kategorii wiekowej zostaną przyznane nagrody i/lub 
wyróżnienia. 

   § 6. Ustalenia dodatkowe 

1. Autorzy prac przenoszą na Organizatora nieograniczone prawa 
autorskie do swoich prac. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania w 
materiałach edukacyjnych, informacyjnych i promocyjnych 
wszystkich prac nadesłanych do Konkursu. 

3. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym 
zasady Konkursu. 

4. Wszelkie sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem 
rozstrzyga Organizator.


