
 

 

Regulamin konkursu 

na wykonanie plakatu  w zakresie oddziaływania azbestu na zdrowie ludzi 

organizowanego w ramach realizacji projektu RPMP.05.02.02-12-0499/17  

pn.: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Łapsze Niżne”, 

realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM) 

 
 
I. Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs na wykonanie plakatu  

w zakresie oddziaływania azbestu na zdrowie ludzi  

2. Organizatorem konkursu jest Gmina Łapsze Niżne z siedzibą: 

Urząd Gminy w Łapszach Niżnych  

ul. Jana Pawła II 20  

34-442 Łapsze Niżne 

3. Konkurs skierowany jest do uczniów z terenu Gminy Łapsze Niżne w dwóch kategoriach 

wiekowych: 

- uczniowie Szkół Podstawowych klasa I-IV 

- uczniowie Szkół Podstawowych klasa V-VIII  

 

Każda szkoła dokonuje wewnętrznie wstępnej oceny prac i przekazuje do siedziby 

organizatora konkursu 6 prac (trzy prace z grupy młodszych uczniów i trzy prace z grupy 

starszych uczniów). 

 

II. Cel konkursu 
Celem konkursu jest stworzenie plakatu informacyjno-edukacyjnego obejmującego 

podnoszenia świadomości ekologicznej wśród mieszkańców gminy w zakresie oddziaływania 

azbestu na zdrowie ludzi. 

III. Przedmiot i zasady konkursu 

1. Przedmiotem konkursu jest wykonanie plakatu w formacie A3 w dowolnej technice 

plastycznej (np. ołówek, kredka, pastele, farby plakatowe, wycinanki itp.) 

2. Praca może być wykonana m.in. na zajęciach szkolnych, klubowych i świetlicowych. 

3. Prace przestrzenne nie będą brane pod uwagę.  

4. Prace konkursową należy opisać. Opis powinien zawierać imię i nazwisko autora, 

nazwę szkoły oraz numer klasy (dane na rok szkolny 2018/2019). 

5. Do pracy należy dołączyć wypełnione przez rodzica lub opiekuna prawnego 

oświadczenie stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. 

6. Uczestnik konkursu może zgłosić jedną pracę. 

7. Praca konkursowa nie może naruszać praw osób trzecich, przepisów prawa oraz musi 

być zgodna z normami obyczajowymi. 

8. Przystąpienie do konkursu jest równoważne z akceptacją warunków Regulaminu. 

9. Przystąpienie do konkursu jest równoczesne z oświadczeniem, że uczestnik posiada 

pełnię praw autorskich, osobistych i majątkowych do plakatu oraz, że praca 

konkursowa nie narusza praw osób trzecich. 

10. Uczestnik konkursu udziela organizatorowi bez terminowej i nieodpłatnej zgody na 

korzystanie z prac konkursowych, z podaniem imienia i nazwiska autora oraz nazwy 

szkoły którą reprezentuje, w celach promocyjno-marketingowych, stosownie do 

potrzeb organizatora, między innymi na stronie internetowej organizatora. 



 

11. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z konkursu prac sprzecznych  

z przepisami prawa, zasadami etyki lub z innych względów sprawiających, że nie 

nadają się one do publicznej prezentacji. 

V. Terminy 

- 01.03.2019r.  rozpoczęcie konkursu, 

- 11.03.2019r.  termin składania prac w szkole, 

- 15.03.2019r.  termin przekazania prac do Urzędu Gminy w Łapszach Niżnych, 

- 21.03.2019r.  ogłoszenie ostatecznych wyników. 

 

VI. Ocena i nagrody 

1. Oceny prac konkursowych dokona powołane przez organizatora Jury, którego 

zadaniem będzie wybór laureatów konkursu. Decyzje Jury są ostateczne i nie 

przysługuje od nich odwołanie. 

2. Jury przy ocenie prac weźmie pod uwagę następujące kryteria:  

a. zgodność tematu plakatu z tematyką Konkursu,  

b. oryginalność podejścia do tematu i pomysł na plakat,  

c. jakość wykonania, 

3. Jury może przyznać jedną nagrodę główną. Może nie przyznać nagrody głównej, jeśli 

poziom prac nie uzasadnia jej przyznania. 

4. Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe. 

5. Jury może przyznać również wyróżnienia w postaci nagród rzeczowych. 

6. Laureaci konkursu zostaną poinformowani o wynikach konkursu za pośrednictwem 

szkoły oraz poprzez informację na stronie internetowej organizatora  

www.lapszenizne.pl. 

7. O szczegółach wyników konkursów oraz o wręczeniu nagród organizator poinformuje 

za pośrednictwem szkoły. 

VI. Postanowienia końcowe 

1. Regulamin niniejszego Konkursu dostępny jest w na stronie www.lapszenizne.pl 

2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, jeżeli nie wpłynie to na 

pogorszenie uczestnictwa w konkursie. 

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgubione, niekompletne, uszkodzone lub 

opóźnione zgłoszenia do Konkursu. 

4. Organizator nie zwraca prac złożonych na konkurs.  

5. Osoby, które nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym 

Regulaminie lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie 

zdyskwalifikowane. 

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą 

odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. 

 

W razie pytań prosimy o kontakt: 

Beata Pietruś-Rak 

Urząd Gminy w Łapszach Niżnych 

ul. Jana Pawła II 20 

34-442 Łapsze Niżne 

Pokój nr 21 

Tel: 18 26 28 929 

e-mail: inwestycje@lapszenizne.pl 


