
REGULAMIN VII EDYCJI KONKURSU PLASTYCZNEGO 

pn. „Mieszkam w ciekawym miejscu – podobno kiedyś tutaj…” 

organizowanego przez: 

Starostwo Powiatowe w Toruniu 

ul. Towarowa 4-6, 87-100 Toruń 

e-mail: rzecznik@powiattorunski.pl 

Cel Konkursu: 

Popularyzacja, poznawanie dziedzictwa kulturowego i walorów przyrodniczych regionu, budowanie 
tożsamości lokalnej mieszkańców powiatu toruńskiego. 

§1 Organizator 

Organizatorem Konkursu plastycznego jest Starostwo Powiatowe w Toruniu. 

§2 Czas trwania Konkursu 

Konkurs rozpoczyna się 5 października, a kończy się 5 listopada 2016 r. 

§3 Warunki uczestnictwa 

1. Uczestnikami Konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz uczestnicy 
zajęć w gminnych ośrodkach kultury i bibliotekach. 

2. Placówka zamierzająca uczestniczyć w Konkursie potwierdza to wysyłając zgłoszenie na adres 
Organizatora, e-mailem na adres rzecznik@powiattorunski.pl lub faksem na numer 56 662 88 89, 
do 20 października 2016 r. (wzór zgłoszenia w załączniku nr 1). UWAGA! – zgłoszenia są reje-
strowane w elektronicznym systemie obiegu dokumentów – nadesłane po terminie nie będą 
mogły być zarejestrowane, a tym samym szkoła nie będzie mogła wziąć udziału w konkursie,  
a Starostwo nie będzie mogło przyjąć nadesłanych z tej szkoły prac.  

3. Uczestnicy przygotowują prace plastyczne przy wykorzystaniu dowolnych technik w formacie A4. 
Konkurs nie obejmuje prac przestrzennych. Prace powinny przedstawiać miejsce, obiekt, osobę, 
lub zwyczaj z terenu powiatu toruńskiego ziemskiego (uwaga! miasto Toruń stanowi oddzielny 
powiat - grodzki!), którego dziś już nie ma, a o tym, że kiedyś istniał wiem tylko z relacji innych, 
przekazów książkowych, starych ilustracji lub fotografii. 

4. Zgłoszenie prac do Konkursu jest równoznaczne z przekazaniem na rzecz Organizatora praw  
autorskich do nich, zgodnie z art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawach autorskich i pra-
wach pokrewnych (Dz.U. 2006 nr 90 poz. 631) a także praw do publikacji w wydawnictwach 
wszelkiego typu, wydawanych przez Organizatora oraz w Internecie. 

5. Rodzice/opiekunowie uczestników pisemnie wyrażają zgodę na udział w Konkursie oraz na prze-
twarzanie danych osobowych (w metryczce przyklejonej na odwrocie każdej pracy konkursowej). 

6. Dane osobowe uczestników Konkursu będą wykorzystane wyłącznie w celach związanych z  Kon-
kursem i późniejszą prezentacją oraz wykorzystaniem nadesłanych prac. Jednocześnie, poprzez 
podanie danych osobowych, uczestnik wyraża zgodę na opublikowanie imienia i nazwiska oraz 
pracy konkursowej na stronie internetowej i materiałach promocyjnych Organizatora. 

7. Administratorem danych osobowych jest Organizator. 

8. Biorąc udział w Konkursie uczestnik wyraża zgodę na zastosowanie się do niniejszego regulaminu. 

§4 Termin i warunki dostarczenia prac 
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1. Prace należy przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście do Organizatora Konkursu, na adres: 

 Starostwo Powiatowe w Toruniu, Wydział Promocji i Rozwoju 

 ul. Towarowa 4-6, 87-100 Toruń, I piętro, pok. 115 

z dopiskiem na kopercie: Konkurs „Mieszkam w ciekawym miejscu – podobno kiedyś tutaj…”  
w terminie do 5 listopada 2016 r. 

2. Prace są zgłaszane do Konkursu przez opiekuna zajęć lub nauczyciela. Na odwrocie każdej pracy 
należy trwale przymocować metryczkę (wzór w załączniku nr 2), na której będzie: 

 Imię i nazwisko autora, klasa, 

 tytuł pracy oraz krótki (mieszczący się w odpowiedniej ramce metryczki) opis tego co 
jest na obrazku, gdzie istniało, ew. co się z tym stało lub co jest tam dzisiaj 

 nazwa i adres placówki (pieczęć) 

 zgoda rodziców na udział dziecka w konkursie i przetwarzanie danych osobowych 

 imię i nazwisko telefon kontaktowy i adres e-mail opiekuna oraz zgoda na przetwarzanie 
jego danych osobowych. 

3. Prace nadesłane po terminie (decyduje data stempla pocztowego) nie będą oceniane. 

4. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe podczas przesyłki. 

5. Prace przechodzą na własność Organizatora i nie będą odsyłane. 

§5 Zasady przyznawania nagród 

1. Komisja wyłoniona przez Organizatora Konkursu, czyli Starostwo Powiatowe w Toruniu wyłoni 
zwycięskie prace w trzech przedziałach wiekowych: 

 klasy 0-III szkoły podstawowej, 

 klasy IV-VI szkoły podstawowej, 

 gimnazja. 

2. Spośród zgłoszonych do Konkursu prac Komisja wybierze minimum 9 (3 w każdej kategorii wie-
kowej), przyznając nagrody zarówno zwycięzcom, jak i najbardziej aktywnym placówkom i opie-
kunom. Miarą aktywności placówki będzie ilość prac, które zostały nagrodzone.  

3. Jury ma także prawo przyznać dodatkowe wyróżnienia lub nie przyznać maksymalnej liczby na-
gród w poszczególnych kategoriach. 

4. Prace nie spełniające warunków regulaminowych nie będą klasyfikowane przez Komisję. 

5. Decyzja Komisji jest ostateczna i nieodwołalna. 

6. Wyniki Konkursu ogłoszone zostaną na stronie internetowej Organizatora Konkursu. Placówki,  
z których pochodzić będą nagrodzone prace zostaną poinformowane o wynikach Konkursu tele-
fonicznie lub drogą elektroniczną. 

7. Termin uroczystego wręczenia nagród zostanie ogłoszony na stronie internetowej Organizatora, 
a uczestniczące w Konkursie placówki zostaną o nim poinformowane telefonicznie lub drogą 
elektroniczną. 

§ 6 

Niniejszy Regulamin jest dostępny w siedzibie Starostwa Powiatowego w Toruniu (ul. Towarowa 4-6, 
87-100 Toruń), oraz na stronie internetowej www.powiattorunski.pl. Szczegółowe informacje o Kon-
kursie można uzyskać pod numerem telefonu, 056/ 662 88 52 lub za pośrednictwem poczty elektro-
nicznej: rzecznik@powiattorunski.pl. 
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