
 

 

 

Regulamin konkursu plastyczno-literackiego 

„Piękno krajobrazu Gminy Głowno” 

organizowanego w ramach Kampanii Promocyjnej  

„Gmina Głowno - zamieszkaj” 

 

 

§ 1 
ORGANIZATOR KONKURSU  

 

1. Organizatorem konkursu jest Urząd Gminy Głowno. 

2. Konkurs realizowany jest w ramach Kampanii Promocyjnej „Gmina Głowno - zamieszkaj”. 

 

§ 2 
TEMATYKA I CEL KONKURSU 

 
1. Prace konkursowe muszą nawiązywać do piękna krajobrazu naturalnego Gminy Głowno. 
2. Autorzy prac konkursowych, zarówno plastycznych jak i literackich, muszą przedstawić walory 

przyrodnicze Gminy Głowno, przedstawić Gminę jako dobre miejsce do mieszkania, aktywnego 
spędzania wolnego czasu.  

3. Celem konkursu jest: 
a) kształtowanie wrażliwości  estetycznej dzieci i młodzieży, 
b) rozwijanie wyobraźni i inwencji twórczej, 
c) kształtowanie pozytywnego wizerunku Gminy Głowno,  
d) zwrócenie uwagi na piękno krajobrazu, piękno przyrody w Gminie Głowno. 

 
 

§ 3 
WARUNKI I ZASADY UDZIAŁU W KONKURSIE 

 

1. Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży w wieku od 5 do 17 lat z terenu gminy Głowno. 
2. Warunkiem udziału w Konkursie jest wykonanie pracy plastycznej bądź napisanie wiersza  

w zależności od wieku uczestnika. 
3. W konkursie plastycznym mogą brać udział dzieci w wieku 5-10 lat. Konkurs plastyczny 

zostanie przeprowadzony w następujących kategoriach wiekowych: 
a) Kategoria I: 5-6 lat; 
b) Kategoria II: 7-8 lat; 
c) Kategoria III: 9-10 lat. 

4. W konkursie literackim mogą brać udział dzieci w wieku 11-17 lat. Konkurs literacki zostanie 
przeprowadzony w następujących kategoriach wiekowych: 



 

 

a) Kategoria I: 11-12 lat; 
b) Kategoria II: 13-14 lat; 
c) Kategoria III: 15-17 lat. 

5. Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę. 
6. Do konkursu mogą być zgłoszone wyłącznie prace autorstwa uczestnika, nigdzie wcześniej nie 

publikowane i nie prezentowane w innych konkursach.  
7. Prace konkursowe muszą być zgodne z tematyką i celem konkursu. 
8. Zgłoszenie do Konkursu obejmuje: 

a) Pracę konkursową wykonaną i opisaną zgodnie z formą określoną w §4. 
b) Kartę Zgłoszeniową stanowiącą załącznik do niniejszego Regulaminu.  

9. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie www.gmina-glowno.pl/konkurs oraz w siedzibie 
Urzędu Gminy Głowno ul. Kilińskiego 2, 95-015 Głowno. 

10. Prace konkursowe wraz z Kartą Zgłoszeniową oraz Klauzulą  Informacyjną należy dostarczyć do 
Urzędu Gminy Głowno osobiście bądź przesłać pocztą tradycyjną na adres Urząd Gminy Głowno 
ul. Kilińskiego 2, 95-015 Głowno w terminie do 17 czerwca 2021 r. do godziny 14.00.  
W przypadku prac przekazanych przez operatora pocztowego decyduje data wpływu do Urzędu 
Gminy w Głownie.  

11. Zgłoszenie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.  
12. Organizator zastrzega sobie prawo publikowania i reprodukowania prac konkursowych. 
13. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z udzieleniem prawa do nieodpłatnego wykorzystywania 

prac dla promocji konkursu w następujących polach eksploatacji: druku w dowolnej liczbie 
publikacji i w dowolnym nakładzie, używania ich w Internecie oraz w innych formach utrwaleń 
nadających się do rozpowszechniania. 
 

 
§ 4 

FORMA PRAC KONKURSOWYCH 
 

1. Plastyczna praca konkursowa musi być formatu A4.  Prace w innym formacie zostaną odrzucone.  
2. Praca plastyczna może być wykonana dowolną techniką z wykluczeniem grafiki komputerowej. 

Preferowane techniki malarskie (np. ołówek, kredki, pastele suche lub olejne, farby plakatowe, 
akwarela, techniki mieszane itp.).  Ponadto nie są dozwolone techniki wypukłe, 3D, plastelina  
i inne nie będą brane pod uwagę przy ocenie i traktowane jako niezgodne z Regulaminem. 

3. Literacka praca konkursowa musi mieć postać wiersza składającego się z minimum  
10 a maksymalnie 14 wersów, wydrukowana na papierze formatu A4. 

4. Każda praca konkursowa musi zostać na odwrocie podpisana w następujący sposób: imię  
i nazwisko autora, wiek, adres zamieszkania, dane szkoły do której uczęszcza autor pracy  
i telefon kontaktowy do rodzica bądź opiekuna prawnego. 

 
 

§ 5 
OCENA PRAC KONKURSOWYCH 

 

1. Organizator powoła Komisję Konkursową, która spośród przesłanych prac wyłoni zwycięzców 
Konkursu. 

2. Kryteria stosowane podczas oceniania prac: 
a) W przypadku prac plastycznych – pomysłowość, oryginalność, estetyka. 
b) W przypadku prac literackich – zgodność pracy z tematyką Konkursu, sposób ujęcia 

tematu, oryginalność. 
3. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne.  

 
 
 

 

http://www.gmina-glowno.pl/


 

 

 
§ 6 

OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU I NAGRODY 
 

1. Termin rozstrzygnięcia Konkursu nastąpi w dniu 24 czerwca 2021 r.  
2. Wyniki Konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości poprzez opublikowanie na stronie 

internetowej Urzędu Gminy Głowno. 
3. Autorzy zwycięskich prac otrzymają nagrody rzeczowe i dyplomy. 
4. Wręczenie nagród nastąpi w terminie podanym przez Organizatora Konkursu.  

 
 

§ 7 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Sytuacje nieobjęte niniejszym Regulaminem rozstrzyga Organizator Konkursu. 
2. Osoba upoważniona do udzielania informacji na temat Konkursu – Anna Rzeźnik-Osuwniak  

tel. 42 719-13- 54 wew. 124, email: rzeznik.anna@gmina-glowno.pl. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

mailto:rzeznik.anna@gmina-glowno.pl

