
REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNO - FOTOGRAFICZNEGO DLA DZIECI I 

MŁODZIEŻY 

„KOCHAM PODKARPACIE” 

 

I. Postanowienia ogólne 

 

1. Regulamin określa warunki  Konkursu pt. „Kocham Podkarpacie” organizowanego przez Młodzieżowy 

Sejmik Województwa Podkarpackiego 

2. Konkurs skierowany jest do młodzieży szkół podstawowych; ma na celu ukazanie walorów krajobrazowych 

województwa podkarpackiego oraz rozwijanie wrażliwości, wyobraźni i umiejętności plastyczno - 

fotograficznych wśród dzieci i młodzieży.  

3. Niniejszy regulamin określa zasady przeprowadzenia Konkursu oraz warunki uczestnictwa w Konkursie. 

4. Konkurs przeprowadzany jest w dwóch kategoriach – plastycznej oraz fotograficznej 

1) w kategorii plastycznej zadaniem uczestnika Konkursu jest stworzenie pracy plastycznej ukazującej 

miejsce znajdujące się na terenie województwa podkarpackiego 

2) w kategorii fotograficznej zadaniem uczestnika jest wykonanie zdjęcia przedstawiającego wybrane miejsce 

znajdujące się na terenie województwa podkarpackiego 

5. Każdy uczestnik Konkursu może złożyć jedną pracę w każdej z kategorii. 

6. Organizatorem Konkursu jest Młodzieżowy Sejmik Województwa Podkarpackiego, zwany dalej 

"Organizatorem". Wszelkie pytania związane z organizacją konkursu należy kierować do: Młodzieżowego 

Sejmiku Województwa Podkarpackiego (adres e-mail:mlodziezowy.sejmik.podkarpackie@gmail.com), 

koordynatora Konkursu Maksymiliana Rojowskiego (tel. 729498217, adres e-mail: maksa@interia.eu) lub do 

Przewodniczącego Młodzieżowego Sejmiku Województwa Podkarpackiego Szymona Szurleja (tel. 

883083597, adres e-mail: szurlejszymon@gmail.com) 

7. Prace konkursowe należy składać do 31 lipca 2020r. 

8. Ogłoszenie wyników Konkursu przez komisję konkursową nastąpi po rozstrzygnięciu Konkursu 

9. O terminie uroczystości rozdania dyplomów uczestnicy zostaną poinformowani drogą elektroniczną, na           

wskazany przez uczestnika konkursu adresu e-mail oraz na stronie internetowej Młodzieżowego Sejmiku            

Województwa Podkarpackiego nie później niż do dnia 31 sierpnia 2020 r.  

10. Prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych 

1) klasy 1-3 szkół podstawowych  

2) klasy 4-8 szkół podstawowych 

 

II. Warunki uczestnictwa 

 

1.  Konkurs skierowany jest do uczącej się młodzieży szkół podstawowych położonych na terenie Województwa 

Podkarpackiego. 
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2. Prace mogą być realizowane oraz zgłaszane do Konkursu tylko indywidualnie  

3. Prace nadesłane na Konkurs muszą być pracami własnymi, nigdzie wcześniej niepublikowanymi 

4. Do pracy konkursowej należy dołączyć wypełnioną i podpisaną kartę zgłoszenia konkursowego (załącznik nr 

1 do Regulaminu Konkursu) 

5. Praca fotograficzne powinna spełniać następujące kryteria  

1) być niepowtarzalna i oryginalna, tj. musi stanowić przejaw działalności twórczej o indywidualnym 

charakterze w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 

2019 r. poz. 1231, z późn. zm.); 

2) Technika wykonania zdjęć jest dowolna. Dopuszcza się kadrowanie, korektę tonalną i kolorystyczną, 

konwersję zdjęć kolorowych do czarno-białych lub sepii. 

3) Zdjęcia muszą być zapisane w formacie JPG. Dłuższy bok zdjęcia powinien mieć nie mniej niż 2400px 

 

6.  Praca plastyczna musi spełniać następujące kryteria: 

1)  być niepowtarzalna i oryginalna, tj. musi stanowić przejaw działalności twórczej o indywidualnym 

charakterze w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 

2019 r. poz. 1231, z późn. zm.); 

2)  być sporządzona w formacie A4 lub A5 (148x210 mm); 

3)  może być wykonana w dowolnej technice, nie ma wymagań co do stylu, kolorów i rodzaju czcionki. 

 

III Nadsyłanie prac  

 

1. Prace mogą składać: rodzice, opiekunowie, nauczyciele bądź sami uczestnicy, którzy ukończyli 13 rok życia 

2. Prace konkursowe należy nadsyłać w załączniku na adres: mlodziezowy.sejmik.podkarpackie@gmail.com 

3. W przypadku prac plastycznych należy zrobić zdjęcie pracy lub skan  

4. Plik JPG musi być podpisany nazwiskiem i imieniem autora oraz tytułem fotografii np. Nowak Piotr, Wschód 

Słońca w Rzeszowie 

5. Prace konkursowe niespełniające wymagań, o których mowa w niniejszym Regulaminie lub nadesłane po 

upływie terminu będą podlegały ocenie 

6. Do pracy konkursowej należy dołączyć skan lub zdjęcie wypełnionej i podpisanej karty zgłoszenia 

konkursowego (załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu) 

7. Organizator zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu składania prac w przypadku ich niewystarczającej             

ilości. W związku z tym wydłużeniu ulegnie termin rozwiązania konkursu a informacja o tym zostanie               

zamieszczona na stronie internetowej Młodzieżowego Sejmiku Województwa Podkarpackiego  

 

IV Ocena prac konkursowych 

 

1. O wyłonieniu laureatów Konkursu decyduje Komisja Konkursowa w składzie – 5 osób – powołana przez               

Organizatora. 
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2. Komisja Konkursowa pod uwagę weźmie: umiejętność doboru tematu pracy, jakość wykonania, oryginalność 

3. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne. 

4. Przewiduje się przyznanie nagród rzeczowych dla trzech najlepszych prac w poszczególnych kategoriach            

wiekowych. 

 

 V Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy Regulamin jest jedynym i wyłącznym dokumentem określającym zasady i warunki prowadzenia            

konkursu. 

2. Koszty przygotowania pracy konkursowej wynosi wyłącznie Uczestnik Konkursu. Koszty przejazdu do           

miejsca odebrania nagrody również nie obciążają Organizatora.  

3. Nadesłanie pracy konkursowej jest równoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego Regulaminu 

4. W uzasadnionych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo zmian w Regulaminie oraz unieważnienia            

Konkursu w każdym czasie aż do ogłoszenia wyników Konkursu i wyboru Laureatów.  

5. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy obowiązującego prawa,  

a w szczególności Kodeksu cywilnego.  

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie praw autorskich osób trzecich przez autora pracy             

zgłoszonej do Konkursu. 

7. Ewentualne spory między Organizatorem a Uczestnikiem Konkursu będą rozstrzygane polubownie. 
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