
Regulamin Konkursu plastycznego realizowanego w 

ramach projektu Fundacji Powiatu Mogileńskiego                       

pt „Mała retencja w Mojej Szkole” 

Projekt jest realizowany dzięki grantowi finansowemu z Funduszu Naturalnej Energii. Organizatorem 

konkursu jest Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., a Partnerem Konkursu jest 

Fundacja „Za górami, za lasami”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Tematyka Pracy konkursowej: Zaprojektowanie oczka wodnego 

2. Uczestnicy: Konkurs adresowany jest dla dzieci i młodzież ze szkół oraz ośrodków 

wychowawczych znajdujących się na terenie samorządu Powiatu Mogileńskiego 

3. Technika wykonania pracy: Prace mogą być wykonane dowolną technika plastyczną 

4. Format pracy: Dowolny 

5. Na odwrocie pracy powinny znaleźć się następujące informacje: imię i nazwisko autora, 

klasa, nazwa i adres szkoły, oraz dane kontaktowe numer telefonu, adres e-mail. 

6. Każdy uczestnik może być autorem tylko jednej pracy konkursowej. 

7. Prace można składać osobiście, nadsyłać pocztą lub przesyłką kurierską (na koszt 

nadsyłającego) do 30 kwietnia 2021 r. na adres Bielice 20, 88-330 Gębice 

8. Ogłoszenie wyników nastąpi do dnia 10.05.2021r. Na stronie www.powiat.mogilno.pl 

9. Oceny prac dokona jury powołane przez organizatora 

10. Cele konkursu plastycznego: 

a) Zaprojektowanie oczka wodnego jako przykład łagodzenia zmian klimatycznych 

b) Promocja tematyki małej retencji wśród dzieci i młodzieży 

c) Kształtowanie postaw i budowanie świadomości ekologicznej społeczeństwa 

11. Kryteria oceny ustalone zostają w następujący sposób: 

a) Zgodność z tematyką, 

b) Poprawność założeń merytorycznych, 

 b) Estetyka pracy, 

 c) Oryginalność. 



12. Decyzje komisji konkursowej są ostateczne. 

13. Organizator przewiduję nagrody rzeczowe dla uczestników konkursu. 

14. Organizator zastrzega sobie prawo do zatrzymania oraz publikacji prac, a także wykorzystania 

danych osobowych w informacjach podawanych mediom na temat  laureatów konkursu! 

15. Zgłoszenie pracy w Konkursie jest jednoznaczne z akceptacją jego Regulaminu, tym samym 

każdy uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami 

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.  

16.  Dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatorów wyłącznie w ramach potrzeby 

przeprowadzenia Konkursu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich brak 

uniemożliwia uczestnictwo w Konkursie. 

17.  Organizatorzy Konkursu zastrzegają sobie prawo opublikowania imienia, nazwiska i 

informacji o laureatach Konkursu oraz umieszczenia tych informacji w materiałach 

promocyjnych Organizatorów oraz w celach promocyjnych Konkurs 

18. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


