
REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO 

„BEZPIECZNIE KORZYSTAM Z SIECI” 

 

1. Organizatorem konkursu plastycznego  jest Gmina Łysomice oraz gminna komisja ds. 

Profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i jest przeznaczony dla mieszkańców 

gminy Łysomice. 

2. Przedmiotem konkursu jest stworzenie pracy plastycznej przedstawiającej pomysł uczestnika 

graficzny projekt nawiązujący do hasła- „Bezpiecznie korzystam z sieci” Celem konkursu jest 

zwrócenie uwagi na tematykę bezpieczeństwa w sieci, umiejętnego korzystania z zasobów 

Internetu, wyszukiwania wartościowych treści, a także na kwestie związane z przejawami 

cyberprzemocy i przestępstwami dokonywanych w sieci z udziałem młodego człowieka. 

3. Konkurs ma na celu rozwijanie kreatywności oraz wrażliwości artystycznej uczestników, 

rozbudzenie fantazji i wyobraźni twórczej, popularyzację działań plastycznych oraz 

umożliwienie uczestnikom konkursu zaprezentowania swojego talentu. 

4. Konkurs skierowany jest do mieszkańców gminy Łysomice w następujących kategoriach 

wiekowych: 

- od 3 do 6 lat 

- od 7 do 9 lat 

- od 10 do 15 lat 

5. Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie jedną pracę konkursową, wykonaną  wybraną 

przez siebie dowolną techniką plastyczną w formacie A3 lub A4. 

Do udziału w Konkursie mogą być zgłoszone prace wykonane w dowolnej technice 

plastycznej (np. ołówek, kredka, farby plakatowe, akwarela, tempera, pastele, olejne, 

collage). 

6. Prace powinny być wykonane na papierze typu brystol lub blok techniczny. 

7. Prace podpisane należy dostarczyć do urzędu gminy Łysomice osobiście lub za 

pośrednictwem poczty na adres: ul. Warszawska 8, 87-148 Łysomice w terminie do 15 

sierpnia 2021 roku wraz z formularzem zgłoszenia stanowiącym załącznik nr 1 do regulaminu. 

8. Uczestnik Konkursu ponosi całkowitą i niczym nieograniczoną odpowiedzialność  

z tytułu jakichkolwiek roszczeń osób trzecich kierowanych wobec Organizatora,  

a powstałych w związku ze zgłoszoną do Konkursu Pracą i zawartą w niej treścią oraz za 

ewentualne naruszenie praw osób trzecich 

9. Poprzez podanie danych osobowych uczestnik wyraża zgodę na opublikowanie jego nazwiska 

w materiałach pokonkursowych i na stronie internetowej organizatora. 

10. Komisja Konkursowa będzie brała pod uwagę walory plastyczne i estetyczne, oraz zgodność z 

tematyką konkursową, oryginalność podejścia do tematu i walory edukacyjne pracy. 

11. Laureaci trzech pierwszych miejsc w każdej kategorii wiekowej otrzymają nagrody rzeczowe. 

Ponadto komisja konkursowa zastrzega sobie prawo do przyznania specjalnych wyróżnień. 

12. Ogłoszenie wyników nastąpi do 20 sierpnia 2021 roku na stronie internetowej Gminy 

Łysomice, oraz fanpage’ u FB Gmina Łysomice. 

 



 


