
Prezydent Miasta Lublin

REGULAMIN
KONKURSU PLASTYCZNEGO

„Barwy przyjaźni. Unia Polsko-Litewska”

§ 1
Organizator Konkursu

Organizatorem konkursu plastycznego „Barwy przyjaźni. Unia Polsko-Litewska”,
zwanego dalej „Konkursem” jest Gmina Lublin.

§ 2
Uczestnicy Konkursu

1. Konkurs  adresowany  jest  do  dzieci  uczęszczających  do  przedszkoli
zlokalizowanych na terenie miasta Lublin. 

2. Uczestnicy Konkursu biorą udział w trzech kategoriach wiekowych:
1) I kategoria – dzieci w wieku 3-4 lata;
2) II kategoria – dzieci w wieku 5 lat;
3) III kategoria – dzieci w wieku 6 lat.

§ 3
Czas trwania Konkursu 

1. Prace konkursowe należy składać w terminie do dnia 15 maja 2019 r.
2. Ogłoszenie  wyników  Konkursu  oraz  wręczenie  nagród  nastąpi  w  terminie

do dnia 7 czerwca 2019 r.

§ 4
Zasady uczestnictwa w Konkursie

1. Tematyka pracy plastycznej powinna nawiązywać do hasła Konkursu  „Barwy
przyjaźni.  Unia  Polsko-Litewska”, poprzez  przedstawienie  w  szczególności
przyjaźni  między ludźmi  i  narodami,  pokazanie symboli  Lublina,  Polski  oraz
Litwy czy indywidualne zobrazowanie swojej wersji obrazu Jana Matejki „Unia
Lubelska” lub jej fragmentu.

2. Praca  może być  wykonana  w  dowolnej  technice  płaskiej,  mozaice,  kolażu,
wydzierance, wyklejana bibułą, watą itp. (nie będą oceniane prace wykonane
techniką sypką) oraz musi spełniać poniższe wymagania:
1) być sporządzona w formacie A3; 
2) być wykonana indywidualnie (prace zespołowe nie będą oceniane); 
3) być  opisana  według  metryczki,  której  wzór  stanowi  załącznik  nr  1  do

Regulaminu Konkursu wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych,
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stanowiącą załącznik  nr  2  do Regulaminu Konkursu.  Metryczka powinna
być wypełniona komputerowo lub ręcznie - czytelnie, literami  drukowanymi
i naklejona na odwrocie każdej zgłoszonej pracy.

3. Klauzula  informacyjna  dotycząca  przetwarzania  danych  osobowych  stanowi
załącznik nr 3 do Regulaminu Konkursu. 

4. Praca  powinna  być  podpisana  imieniem  i  nazwiskiem  jednego  nauczyciela
prowadzącego.

5. Każdy uczestnik może być autorem tylko jednej pracy zgłoszonej do Konkursu. 
6. Organizator  Konkursu  nie  zwraca  uczestnikom  Konkursu  zgłoszonych  prac,

przechodzą one na własność Organizatora Konkursu.
7. Z  chwilą  złożenia  pracy  Organizator  Konkursu  przejmuje  całość  autorskich

praw  majątkowych  do  pracy  na  polach  eksploatacji  określonych  w  art.  50
ustawy  z  dnia  4  lutego  1994  r.  o  prawie  autorskim  i  prawach  pokrewnych
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1191, 1293, 1669, 2245 i 2339) oraz do różnych form
publikacji  prac  (w  wydawnictwach  wszelkiego  typu,  w  internecie,  w  Galerii
Ratusz).

8. Prace konkursowe należy wysłać na adres:  Urząd Miasta Lublin,  Kancelaria
Prezydenta,  pl.  Króla  Władysława Łokietka  1  z  dopiskiem  „Barwy przyjaźni.
Unia Polsko-Litewska”  lub dostarczyć pod wyżej  wskazany adres do pokoju
nr 14, w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-15.00.

9. W przypadku wysyłki prac o terminie złożenia decyduje data stempla.
10.Prace zniszczone, nieopatrzone danymi i niezgodne z Regulaminem Konkursu

nie będą oceniane.
11. Treść Regulaminu Konkursu jest dostępna na stronie internetowej Organizatora

Konkursu:  www.lublin.eu oraz  w  siedzibie  Urzędu  Miasta  Lublin,  pl.  Króla
Władysława Łokietka 1, pokój nr 14.

§ 5
Komisja Konkursowa i wybór laureatów

1. Organizator  Konkursu  zwoła  posiedzenie  Komisji  Konkursowej  w  trybie
roboczym.

2. Komisja  Konkursowa  dokona  oceny  prac  według  następujących  kryteriów:
walory  artystyczne,  zgodność  z  tematyką  Konkursu,  interpretacja  tematu,
oryginalność.

3. Prace będą oceniane w trzech kategoriach wiekowych, o których mowa w § 2
Regulaminu Konkursu.

4. Z posiedzenia Komisja Konkursowa sporządza protokół.

5. Po dokonaniu wyboru laureatów Komisja Konkursowa przedłoży Prezydentowi
Miasta Lublin wyniki Konkursu wraz z jego dokumentacją.

6. Po  przyjęciu  przez  Prezydenta  Miasta  Lublin  wyników  Konkursu,  Komisja
Konkursowa kończy swoją działalność.

7. Rozstrzygnięcia Komisji Konkursowej są ostateczne.

8. Wyniki  Konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Organizatora
Konkursu:  www.lublin.eu.  Informacja  o  laureatach  Konkursu  zostanie
przekazana do placówki zgłaszającej zwycięską pracę. 
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§ 6
Nagrody w Konkursie 

1. Komisja Konkursowa przyzna nagrody rzeczowe w każdej kategorii wiekowej,
o której mowa w § 2 Regulaminu Konkursu.

2. Komisja Konkursowa przyzna nagrody:
1) za zajęcie pierwszego miejsca – jedna nagroda główna w każdej kategorii

wiekowej  (łącznie  trzy  nagrody),  o  wartości  do  300  zł  (słownie:  trzysta
złotych) każda;

2) za zajęcie  drugiego miejsca – trzy nagrody w każdej kategorii  wiekowej
(łącznie dziewięć nagród), o wartości do 100 zł (słownie: sto złotych) każda;

3) dla autorów prac wyróżnionych – do sześciu upominków w każdej kategorii
wiekowej (łącznie do osiemnastu upominków), o wartości do 35 zł (słownie:
trzydzieści pięć złotych) każda;

4) dla  autorów prac,  które  zostaną  wystawione  w  Galerii  Ratusz  (pl.  Króla
Władysława Łokietka 1, Lublin) – dyplomy.

3. Ostateczne  rozstrzygnięcie  dotyczące  ilości  przyznanych  nagród  należy
do Organizatora Konkursu. 

4. Uroczysty finał Konkursu oraz wręczenie nagród nastąpi  do dnia 7 czerwca
2019 r.
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