
REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO 

Z PUSZCZY  DO SIECI

DOFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW  

NARODOWEGO CENTRUM  KULTURY

W RAMACH PROGRAMU KULTURA W SIECI

 
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem konkursu jest Związek Kurpiów. 
2. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.
3. Konkurs jest jednoetapowy.
4. Szczegółowe informacje o konkursie wraz z regulaminem zamieszczone są na stronie 
 www.kurpie.org oraz profilu Facebook Związku Kurpiów.

CEL KONKURSU
1. Zainteresowanie dzieci i młodzieży kulturą kurpiowską.
2. Promocja kultury kurpiowskiej.
3. Promocja dzieci i młodzieży z uzdolnieniami plastycznymi. 
4. Animacja kulturalna lokalnego środowiska. 

UCZESTNICY KONKURSU
1. Konkurs adresowany jest do uczniów przedszkoli, szkół podstawowych i średnich.
2. Do udziału w Konkursie niezbędne jest dostarczenie do Organizatora formularza 
zgłoszeniowego ze  zgodę opiekuna prawnego na udział w konkursie (załącznik od 
organizatora) wraz z pracą konkursową.

TEMATYKA I FORMA PRACY
1. Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie grafiki, obrazu, rysunku itp. 
inspirowanego tematami zadania „Z Puszczy do sieci” dostępnymi na stronie 
www.zwiazekkurpiow.pl/puszcza 
2. Prace konkursowe oceniane będą w kategoriach wiekowych i z wyodrębnieniem uczniów   
z niepełnosprawnością.
3. Dopuszczalne techniki wykonania prac: dowolna, z zaznaczeniem jednak, że muszą zostać 
czytelnie zeskanowane lub sfotografowane.
4. Jeden uczestnik może dostarczyć tylko 1 pracę (wykluczamy prace zbiorowe). 
5. Prace nadesłane na konkurs muszą być pracami własnymi, nigdzie wcześniej 
niepublikowanymi, niezgłaszanymi do innych konkursów.

WARUNKI
1. Prace powinny być wykonane indywidualnie.
2. Jeden uczestnik może dostarczyć tylko jedną pracę.
3. Pracę należy zeskanować lub sfotografować w formacie jpg lub pdf.

http://www.kurpie.org/


4. Prace należy wysłać do 26 października 2020 r. do godz. 18.00 drogą elektroniczną:
- e-mail Związku Kurpiów: biuro@kurpie.org
- Facebook Związku Kurpiów
- lub dostarczyć na płycie CD lub innym nośniku do biura Związku Kurpiów:
ul. Świętokrzyska 2, 07-410 Ostrołęka.

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU I NAGRODY
1. Oceny nadesłanych prac dokona komisja konkursowa.
2. Powołana przez organizatora komisja oceni prace, biorąc pod uwagę następujące kryteria: 
walory estetyczne, nakład pracy, nawiązanie do tematyki.
3. W konkursie przyznane zostaną nagrody oraz wyróżnienia (w każdej grupie wiekowej), 
chyba, że komisja zdecyduje inaczej. 
4. Laureaci otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy, które zostaną wysłane pocztą lub 
kurierem na adresy uczestników.

OGŁOSZENIE WYNIKÓW I WYDANIE NAGRÓD
1. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie www.kurpie.org i Facebooku Związku 
Kurpiów. 
2. Osoba, której praca znajdzie się na liście zwycięzców konkursu, otrzyma powiadomienie o 
wygranej drogą telefoniczną lub na podany adres e-mail.
3. Organizator konkursu oświadcza, że dane osobowe uczestników konkursu będą 
przetwarzane przez Organizatora wyłącznie na potrzeby konkursu. Po jego zakończeniu 
załączniki zawierające dane osobowe zostaną zniszczone. 
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane w zgłoszeniu, w 
szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiającą odszukanie uczestnika i/lub 
wręczenie nagrody.
5. W przypadku, gdy nagrodzona osoba nie odbierze nagrody w określonym terminie, prawo 
do otrzymania nagrody przez danego zwycięzcę wygasa. 
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