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Regulamin Konkursu graficzno -plastycznego „Tarcza Rakonia” 

 

§ 1 Cele konkursu 

1. Cele konkursu: 

a) poprawa relacji rodzinnych przy wspólnej zabawie 

b) promocja wiedzy historycznej okresu średniowiecza oraz Rakoniewic 

c) rozwój wyobraźni i kreatywności 

d) rozbudzenie talentów 

e) rozwijanie kreatywności i zdolności manualnych wśród dzieci i młodzieży 

 

§ 2 Organizator konkursu 

1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom „SERCE”, ul. Krystyny 

30, 62-067 Rakoniewice przy współpracy organizacji społecznych z Gminy Rakoniewice. 

2. Konkurs realizowany jest w ramach projektu pn. „Festyn Rakonia” dofinansowany 

ze środków budżetu Gminy Rakoniewice w ramach zadania publicznego w zakresie 

kultury  i sztuki. 

 

§ 3 Założenia organizacyjne 

 

1. Konkurs odbędzie się w dwóch kategoriach wiekowych: 

• 6-10 lat 

• 11-16 lat 

2. Konkurs odbywa się jednoetapowo. 

3. Konkurs odbędzie się w dniu 05.06.2022 r. na terenie Parku Miejskiego 

w Rakoniewicach podczas imprezy plenerowej w ramach  „Festynu Rakonia”. 

4. Udział w konkursie jest całkowicie dobrowolny i bezpłatny. 

5. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie do Gminnej Biblioteki 

Publicznej w Rakoniewicach  wypełnionej Karty zgłoszenia, stanowiącej załącznik nr 1 

do przedmiotowego regulaminu w terminie do dnia 22.05.2022r. Kartę zgłoszenia 

należy dostarczyć do Gminnej Biblioteki Publicznej w Rakoniewicach przy 

ul. Krystyny 30 lub przesłać e-mailowo:  bibliotekarakoniewice@vp.pl   

6. Prace wykonane mogą być jako grafika komputerowa lub praca plastyczna wykonana 

dowolną techniką. Praca powinna być wydrukowana w przypadku grafiki lub 

narysowana (wykonana) w przypadku pracy plastycznej -  w formacie A4.  

7. Pracę konkursową należy dostarczyć razem z wypełnioną Kartą Zgłoszeniową. 

8. Organizator zapewnia wszystkim biorącym udział w konkursie jednakowe wizytówki                              

z numerem zgłoszenia, imieniem i nazwiskiem. 
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§ 4 Ocena prac konkursowych 

 

1. Oceny prac dokona Komisja konkursowa powołana przez Organizatora. 

2. Decyzje Komisji konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie. 

3. Każda praca zostanie oceniona w pod względem: 

-  oryginalność pomysłu                                 - 10 pkt 

-  wykorzystanie średniowiecznych symboli  -  5 pkt 

-  estetyka wykonania                                      -  5 pkt 

4. Członkowie Komisji konkursowej oceniają zgłoszone do konkursu prace poprzez 

wypełnienie specjalnie do tego przygotowanych przez Organizatora kart oceny. 

5. Wygrywają te prace, które uzyskują najwyższą łączną liczbę punktów przyznaną przez 

komisję konkursową. W przypadku, gdy taką samą liczbę punktów uzyskują dwa lub 

więcej prac, głos rozstrzygający należy do przewodniczącego komisji. 

 

§ 5 Ogłoszenie wyników konkursu oraz nagrody 

1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi podczas Festynu „Rakonia” w ramach obchodów Dni 

Rakoniewic, w dniu 05.06.2022 r. na terenie rakoniewickiego parku.  

2. Ogłoszenie wyników Komisji i wręczenie nagród nastąpi tego samego dnia podczas 

imprezy plenerowej ,, Festyn Rakonia ” zgodnie z programem uroczystości. 

3. Wyniki konkursu zostaną również umieszczone na stronie internetowej 

www.rakoniewice.pl 

4. Spośród zgłoszonych do konkursu prac Komisja przyzna nagrody rzeczowe: 

-  I miejsce      (dwa I miejsca zgodnie z kategoriami wiekowymi)  

-  wyróżnienia  (zgodnie z kategoriami wiekowymi) 

-  za udział w Konkursie. 

§ 7 Postanowienia końcowe 

1. Komisja konkursowa zostaje powołana przez organizatora konkursu. 

2. Udział w konkursie oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych 

(imię, nazwisko, wiek, nr telefonu). 

3. Uczestnicy konkursu mają zapewniony wgląd do Regulaminu konkursu przez cały okres 

jego trwania. Regulamin wraz z załącznikiem będzie dostępny na stronie 

www.rakoniewice.pl 

4. Niniejszy regulamin jest jedynym i wyłącznym dokumentem określającym zasady 

5. i warunki prowadzenia konkursu. 

6. W uzasadnionych przypadkach organizator zastrzega sobie prawo zmian w regulaminie. 

7. Ewentualne spory między organizatorem a uczestnikiem konkursu zostaną 

rozstrzygnięte polubownie. 
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Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu graficzno – plastycznego „Tarcza Rakonia” 
 
 
 
 

KARTA ZGŁOSZENIA  

KONKURS GRAFICZNO - PLASTYCZNY „Tarcza Rakonia ” 

 

 

1. Imię i nazwisko uczestnika: ........................................................... 

 
 

2. Imię i nazwisko rodzica/ opiekuna prawnego  

 

.................................................................................................. 

 

 

3. Wiek uczestnika:  …………………………………………… 

 

 

4. Telefon kontaktowy rodzica/opiekuna .......................................................... 

 

 

 

• Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem Konkursu. 

• Wyrażam zgodę na przetwarzanie moim danych osobowych w celach  

przeprowadzenia Konkursu przez Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom „ SERCE” 

oraz Gminną Bibliotekę Publiczną w Rakoniewicach, zgodnie z zasadami określonymi 

w ustawie z dn.29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2006 r. 

poz.922 z późn. zm.). 
 
 
 
 
 

 

                                                             

                                        ...................................................................................................... 

                                      Data i podpis uczestnika konkursu oraz rodzica/ opiekuna prawnego  
 


