
REGULAMIN KONKURSU 
Burmistrz  Wasilkowa oraz Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Króla Zygmunta Augusta zapraszają uczniów szkół

podstawowych  z  Gminy  Wasilków  do  udziału  w  Konkursie  Plastycznym  „MOJE  MIASTO  WASILKÓW”,

zorganizowanym z okazji 455. rocznicy nadania praw miejskich miastu Wasilków. 

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Regulamin dotyczy Konkursu „MOJE MIASTO WASILKÓW”, zwanego dalej „Konkursem”. 

2. Organizatorzy Konkursu: Burmistrza Wasilkowa oraz Szkoła Podstawowa im. Króla Zygmunta Augusta w Wasilkowie.

§ 2 WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Konkurs przeprowadzany jest w kategorii plastycznej. 

2. Konkurs ma charakter otwarty i adresowany jest do uczniów klas 1-5 szkół podstawowych działających na terenie

Gminy Wasilków.

3. Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny. 

4. Warunkiem udziału w Konkursie jest wyrażenie zgody przez rodzica/rodziców lub prawnych opiekunów ucznia. 

5. Konkurs odbywa się w terminie od 26 listopada 2021 r. do 6 grudnia 2021 r. Prace dostarczone po tym terminie nie

będą podlegały ocenie. 



6.  Ogłoszenie  wyników  Konkursu  i  nagrodzenie  laureatów  nastąpi  8  grudnia  2021,  podczas  Święta  Szkoły

Podstawowej im. Króla Zygmunta Augusta w Wasilkowie. 

§ 3 ZASADY KONKURSU

1. Konkurs polega na plastycznym przedstawieniu tematu. 

2. Konkurs obejmuje dwie grupy wiekowe: 

a. grupa I: klasy I – III, 

b. grupa II: klasy IV – V.

3. Uczestnik Konkursu może zgłosić tylko jedną pracę konkursową. Prace mają mieć charakter indywidualny, a nie

zbiorowy. 

4. Prace plastycznie mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną (włącznie z grafiką komputerową),  format

pracy nie może być mniejszy niż A4 i nie może być większy niż A3. Prace plastyczne mogą być wykonane ręcznie lub

przy użyciu narzędzi komputerowych przeznaczonych do tworzenia grafik lub prac pisemnych. Prosimy nie używać

materiałów łatwo psujących się i spożywczych. 

5. Prace konkursowe muszą być opatrzone na odwrocie metryczką (imię, nazwisko, wiek/klasa, adres, telefon, adres

e-mailowy,  nazwa  i  adres  szkoły,  którą  reprezentuje  autor  pracy,  imię  i  nazwisko  opiekuna  –  dane  piszemy

drukowanymi literami bądź komputerowo). 

6. Prace należy dostarczać do dnia 6 grudnia 2021 r. do godz. 9.00 do siedziby Organizatorów: 

 Urząd Miejski w Wasilkowie, ul. Białostocka 7, 16-010 Wasilków

 Szkoła Podstawowa im. Króla Zygmunta Augusta, ul. Polna ¼ A, 16-010 Wasilków

§ 4 ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

1. Wszystkie prace konkursowe podlegają ocenie powołanej przez Organizatorów Komisji Konkursowej, zwanej dalej

„Komisją”. 

2. Skład oraz tryb działania Komisji ustalą Organizatorzy. 

3. Posiedzenie Komisji Konkursowej odbędzie się  6 grudnia 2021 r.

4.  Prace  laureatów  mogą  być  udostępniane  przez  Organizatorów  na  stronach  internetowych  oraz  w  mediach

społecznościowych, a także mogą być powielane na wszelkie inne sposoby, w tym w materiałach drukowanych. 

5. Prace nadesłane na konkurs przechodzą na własność Organizatorów i nie będą zwracane autorom. 

§ 5 NAGRODY

1. Za zajęcie określonych miejsc w Konkursie Organizatorzy przewidują nagrody, które nie mogą być wymienione na

ekwiwalent pieniężny. 

2. Każdy z laureatów Konkursu uzyska materiały promocyjne Gminy Wasilków. 

3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w postanowieniach ust. 1 niniejszego paragrafu, wynikających ze

zmiennej liczby nagród do przyznania oraz decyzji Komisji. 



§ 6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.  Biorąc  udział  w Konkursie  Uczestnik  potwierdza,  że  wyraża  zgodę  na  zasady  Konkursu  zawarte  w niniejszym

Regulaminie. 

2. Wysłanie zgłoszenia na Konkurs jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu Konkursu. 

3.  Regulamin  niniejszego  Konkursu  jest  dostępny  na  stronach  Organizatorów:  https://www.wasilkow.pl/

http://new.spwasilkow.pl/ oraz w siedzibie Organizatorów. 

4.  Administratorem  danych  osobowych  jest  Szkoła  Podstawowa  im.  Króla  Zygmunta  Augusta.  Dane  osobowe

przetwarzane  są  wyłącznie  w  celu  przeprowadzenia  Konkursu  oraz  nie  będą  udostępniane  innym  odbiorcom.

Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda wyrażona przez rodziców lub prawnych opiekunów. 

5.  Organizatorzy  wskazuje,  że  Uczestnik  ma  prawo  do  żądania  dostępu  do  swoich  danych  osobowych,  ich

sprostowania,  usunięcia  lub  ograniczenia  przetwarzania,  wniesienia  sprzeciwu  wobec  takiego  przetwarzania,

przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

6.  Dane  osobowe  laureatów  Konkursu  będą  przetwarzane  wyłącznie  na  zasadach  określonych  w  niniejszym

Regulaminie,  w  szczególności  w  celu  opublikowania  wyników  Konkursu  oraz  przekazania  laureatom  nagród

konkursowych. Dane osobowe ww. osób przetwarzane będą przy zachowaniu zasad określonych w obowiązujących

przepisach prawa. 

7.  Podanie  danych  osobowych  ma  charakter  dobrowolny,  przy  czym  brak  przekazania  danych  osobowych

uniemożliwia przekazanie przyrzeczonych w Konkursie nagród. 

8.  W  sprawach  nieuregulowanych  w  niniejszym  regulaminie  zastosowanie  znajdować  będą  przepisy  Kodeksu

Cywilnego, a w szczególności art. 919–921 Kodeksu Cywilnego. 

9. Interpretacji regulaminu dokonują Organizatorzy. 

10. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.



Załącznik nr 1

ZGODA RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO

Ja niżej podpisany/a wyrażam zgodę na udział mojego syna/córki

…………………………………………………………………………

w konkursie plastycznym ,,WASILKÓW MOJE MIASTO”.

…………………………………………….. ……………………………………………………
(miejscowość, data) (podpis)


