
                                                                                                  

Regulamin rodzinnego konkursu „Zostań w domu” 

§1 

ORGANIZATOR 

Organizatorem konkursu plastycznego jest Gmina Słubice. Konkurs jest w ramach 

kampanii #zostanwdomu. 

§2 

CELE 

Propagowanie wśród dzieci i młodzieży w zakresie przestrzegania środków 

bezpieczeństwa i higieny oraz form spędzania czasu w domu podczas epidemii. 

§3 

UCZESTNICY 

1. Konkurs jest przeznaczony dla:  uczniów szkół  podstawowych z terenu Gminy 

Słubice oraz przedszkoli z terenu Gminy Słubice. Uczestnictwo w konkursie jest 

dobrowolne. 

2. Uczestnicy, przekazują prace do organizatora konkursu czyli Gminy Słubice w formie 

zdjęcia przygotowanej pracy w raz z danymi autora : Imię nazwisko, wiek 

szkoła/przedszkole.  

3. Zdjęcia prac lub skany wykonanych prac wraz z podpisanymi : kartą zgłoszenia i 

klauzulą informacyjną (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2) należy wysłać na 

adres zostanwdomu@slubice.pl 

4. Każdy uczestnik może złożyć jedną pracę i tylko w jednej kategorii. 

5. Złożenie więcej niż jednej pracy powoduje dyskwalifikację. 

6. Przesłanie prace bez załączników nie będą brały udziału w konkursie. 

7. Dopuszcza się tworzenie pracy konkursowej przy wsparciu rodziny 

§4 

FORMY KONKURSU 

Konkurs obejmuje dwie kategorie: 

a) Pierwsza kategoria to wykonanie prac w dowolnej technice plastycznej (pastele, farby, 

akwarele, papieroplastyka, grafika, collage, wydzieranka itd.). 



b)  Druga kategoria to wiersz. 

§5 

WYNIKI KONKURSU 

1. Powołana przez Organizatora Komisja, składająca się z pracowników Urzędu 

Miejskiego w Słubicach wyłoni zwycięzców. Przy ocenie prac Komisji będzie brana 

pod uwagę: 

Kategoria plastyczna 

 atrakcyjność  ujęcia tematu i walory artystyczne 

 staranność i technikę wykonania pracy,  

Kategoria wiersz 

 głębia przesłania 

 lekkość rymów 

2. Organizator za zajęcie I,II,II miejsca w jednej  z dwóch kategorii  przewiduje nagrody 

rzeczowe. 

§6 

USTALENIA KOŃCOWE 

1. Prace nie spełniające wymogów regulaminu, nie oddające tematu, nie będą podlegały 

ocenie. 

2. Do każdej pracy obligatoryjnie powinna być załączona metryczka stanowiąca 

załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. Brak dostarczenia metryczki powoduje brak 

udziału w konkursie. 

3. Termin nadsyłania prac upływa  z dniem 16.04.2020r. 

4. Komisja konkursowa ogłosi listę zwycięzców do dnia 21.04.2020r. na stronie 

internetowej www.slubice.pl 

5. Organizator zastrzega sobie prawo publikacji otrzymanych  prac na stronie 

internetowej, w mediach społecznościowych oraz na łamach Gazety Słubickiej. 

6. Organizator zapewnia nagrody rzeczowe w konkursie za zajęcie I,II i III miejsca w 

obu kategoriach  

7. Organizator zastrzega sobie prawo ostatecznego rozstrzygania kwestii spornych 

dotyczących konkursu. 

8. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. 



9. Nadesłane prace pozostaną własnością organizatorów, którzy zastrzegają sobie  

  możliwość ich publikowania.  


