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REGULAMIN KONKURSU 

I. Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem niniejszego konkursu plastycznego zwanego dalej Konkursem jest Gmina 

Łuków. 

2. Konkurs odbędzie się w dniach 02.11.2012 r. – 30.11.2012 r. 

3. Konkurs przeznaczony jest dla szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz 

ponadgminazjalnych, których organem prowadzącym jest Organizator. 

4. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne i bezpłatne. 

5. Nagrody dla zwycięzców Konkursu gwarantowane są przez Organizatora i mają charakter 

nagród rzeczowych. 

6. Głównym celem Konkursu jest poszerzenie wiedzy na temat projektu Wrota 

Lubelszczyzny - Informatyzacja Administracji realizowanego przez Województwo 

Lubelskie, w ramach IV Osi Priorytetowej Społeczeństwo Informacyjne, Działanie 4.1 

Społeczeństwo Informacyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Lubelskiego na lata 2007 - 2013 oraz jego promowanie wśród mieszkańców województwa 

lubelskiego. 

II. Zasady Konkursu 

1. Przedmiotem Konkursu jest wykonanie przez uczniów plakatu (pracy plastycznej) 

nawiązującej swoją tematyką do projektu Wrota Lubelszczyzny - Informatyzacja 

Administracji. 

2. Uczniowie wykonują pracę plastyczną dowolną trwałą techniką, przy uŜyciu róŜnych form 

plastycznych np. malowanie farbami, kredkami, zdjęcia, wycinanki, wydzieranki collage, 

techniki mieszane itp. 

3. Prace mają być wykonane w formacie A0, A1 lub B1. 

4. Prace konkursowe muszą być pracami własnymi, niebiorącymi wcześniej udziału 

w innych konkursach. 

5. Prace mają zostać przekazane Organizatorowi do dnia 30.11.2012 r. 

6. Rozstrzygnięcia Konkursu dokona Jury powołane przez Organizatora. 

7. Jury konkursowe dokona oceny nadesłanych prac wg następujących kryteriów: 

kreatywność, oryginalność, kompozycja, umiejętność uŜycia technik plastycznych, 

czytelność przekazu artystycznego, estetyczne wykonanie prac, oraz kryterium zgodności 

treści z wartościami plastycznymi: zgodność z tematyką Konkursu. 

8. Prace plastyczne stają się własnością Organizatora Konkursu i mogą być przez niego 

wykorzystane w ramach wszelkich działań informacyjno-promocyjnych projektu Wrota 

Lubelszczyzny - Informatyzacja Administracji organizowanych przez Gminę/Powiat  

oraz przez Województwo Lubelskie. 

III. Warunki uczestnictwa w Konkursie 

1. Warunkiem przeprowadzenia Konkursu w danej gminie/powiecie jest zgłoszenie do niego 

co najmniej trzech prac konkursowych. 

2. W Konkursie mogą brać udział tylko i wyłącznie czteroosobowe grupy uczniów pod 

nadzorem nauczyciela. 

 

3. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest: 
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1) dokonanie zgłoszenia udziału w Konkursie poprzez prawidłowe wypełnienie 

formularza zgłoszeniowego, znajdującego się na bieŜącej stronie internetowej oraz 

stronie internetowej www.wrotalubelszczyzny.pl i wysłanie go na adres e-mail 

konkurs@lukow.ug.gov.pl lub osobiste dostarczenie na sektetariat urzędu 

do dnia 02.11.2012 r.  Zgłoszenia niekompletne nie będą rozpatrywane, 

2) pisemna zgoda pełnoprawnych opiekunów autorów prac plastycznych na 

przetwarzanie danych osobowych i przeniesienie autorskich praw majątkowych do 

prac zgodnie z pkt II.8, 

3) zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu. 

4. Prace konkursowe mogą być zgłaszane przez szkoły w imieniu autorów, ze wskazaniem 

nauczyciela nadzorującego pracę oraz autorów pracy. 

5. Prace konkursowe nie mogą być wykonywane przez osoby dorosłe i nauczycieli. 

IV. Nagrody 

1. Nagrodami w Konkursie są: 

1) cyfrowa ramka 10" - dla szkoły, która zgłosiła zwycięską pracę, 

2) skórzana aktówka - dla nauczyciela nadzorującego, 

3) pamięć zewnętrzna 16 GB, długopis metalowy oraz podkładka pod mysz - dla 

kaŜdego autora zwycięskiej pracy. 

2. Nagrody są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu Wrota 

Lubelszczyzny - Informatyzacja Administracji realizowanego z Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 - 2013, Oś Priorytetowa IV, 

Działanie 4.1 Społeczeństwo Informacyjne. 

3. Zgodnie z art. 30 ust. 1, pkt 2, w związku z art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 

1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307, 

z późn. zm.) w przypadku dochodu z tytułu wygranej w Konkursie z dziedziny kultury 

i sztuki, w których jednorazowa wartość nie przekracza kwoty 760 złotych, zwycięzca 

zwolniony jest z obowiązku opłacenia podatku dochodowego w wysokości 10% wartości 

wygranej nagrody. 

4. Organizator zobowiązany jest do poinformowania zwycięzcy o fakcie przekroczenia 

wartości, o której mowa w ust. 3. 

5. Organizator przekaŜe do Biura Projektu Wrota Lubelszczyzny - Informatyzacja 

Administracji listę zwycięzców wraz z nagrodami im przyznanymi oraz dokumentację 

fotograficzną z przekazania nagród. 

V. Postanowienia końcowe 

1. Aktualna treść oraz wszystkie ewentualne zmiany w regulaminie będą ogłaszane na 

bieŜącej stronie internetowej. 

2. Przystąpienie do udziału w Konkursie jest równoznaczne z przyjęciem warunków 

niniejszego regulaminu. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie 

przepisy Kodeksu Cywilnego. 


