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Regulamin konkursu plastycznego pn. 
 

„LGD funduszami europejskimi malowane” 
- co zmieniło się wokół mnie, dzięki funduszom europejskim pozyskanym za 
pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „BUD-UJ RAZEM” 

 
§ 1. 

Celem konkursu jest : 

 popularyzacja i promocja działalności Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „BUD-UJ RAZEM” 
wśród mieszkańców gminy Łęki Szlacheckie;  

 promocja efektów realizacji projektów współfinansowanych ze środków unijnych realizowanych za 
pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „BUD-UJ RAZEM”. 

§ 2. 
1. Konkurs prowadzony jest przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „BUD-UJ RAZEM” oraz gminę Łęki 
Szlacheckie, zwane dalej Organizatorem. 
2. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych, gimnazjum, szkół średnich oraz pozostałych 
mieszkańców gminy Łęki Szlacheckie. 
3. Przedmiotem konkursu są indywidualne prace plastyczne uczestników konkursu, będące pracami własnymi, 
nigdzie wcześniej niepublikowanymi i nieprezentowanymi na innych konkursach. 
4. Konkurs jest jednoetapowy. 
5. Konkurs rozstrzygnięty zostanie z podziałem na trzy grupy wiekowe uczestników: 

 10-15 r. ż 

 16-24 r. ż 

 uczestnicy powyżej 25 roku życia. 

5. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny. 
6. Zgłoszenia udziału w konkursie dokonuje się na podstawie dołączonego do pracy plastycznej „Formularza 
zgłoszeniowego”, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. 
7. Każdy z uczestników konkursu może zgłosić tylko jedną pracę, wykonaną dowolną techniką plastyczną (z 
wyłączeniem grafiki komputerowej), która będzie promować efekt realizacji dowolnego projektu, 
współfinansowanego z Funduszy Europejskich pozyskanych za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa 
Działania „BUD-UJ RAZEM”. 
8. Format zgłaszanej pracy plastycznej nie większy niż A3 (297 × 420 mm). 
10. Na odwrocie pracy powinno znajdować się imię, nazwisko i wiek autora, tytuł pracy oraz nazwa gminy. 
11. Do pracy należy dołączyć załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu, podpisany przez autora pracy lub w 
przypadku uczestnika niepełnoletniego przez rodzica/opiekuna prawnego autora pracy. 
12. Prace nadesłane bez wypełnionych i podpisanych lub niekompletnych załączników nie będą brały udziału w 
konkursie. 
12. Prace wraz załącznikami należy składać lub nadsyłać pocztą/przesyłką kurierską (na koszt nadawcy) do dnia 
21 października 2022 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres: 

 

Urząd Gminy Łęki Szlacheckie, Łęki Szlacheckie 13D, 97-352 Łęki Szlacheckie 

z dopiskiem: konkurs plastyczny pn. „LGD funduszami europejskimi malowane” 
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13. Prace zgłoszone na konkurs nie będą zwracane. 
14. Udział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa na wykorzystanie prac na 
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 (np. nośniki magnetyczne, elektroniczne, optyczne, CD-ROM); 

 wprowadzania do pamięci komputera; 

 wykorzystywania prac podczas prezentacji publicznych  

 prezentowania prac na wystawach organizowanych w celu popularyzacji  działalności Stowarzyszenia 
Lokalna Grupa Działania „BUD-UJ RAZEM” oraz funduszy europejskich i efektów ich wdrażania. 

15. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo zmian w niniejszym Regulaminie w czasie trwania konkursu i 
zobowiązuje się do natychmiastowego opublikowania zmienionego Regulaminu w miejscach, w których 
uprzednio go opublikował. Dokonane zmiany nie będą skutkować anulowaniem zgłoszonych prac, przyjętych do 
konkursu przed wprowadzeniem tych zmian. 
16. Sytuacje nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator konkursu. 

§ 3. 
1. Oceny nadesłanych prac dokonuje Komisja Konkursowa. 
2. Komisja Konkursowa będzie składać się z 2 członków Stowarzyszenia oraz pracownika Biura Stowarzyszenia. 
3. Każdy członek Komisji Konkursowej dokona oceny nadesłanych prac poprzez system punktowy, według 
następujących kryteriów: 
1) wartość promocyjna pracy (promocja poprzez zobrazowanie przykładu projektu współfinansowanego z 
funduszy europejskich) – od 0 do 5 punktów; 
2) walory artystyczne (kompozycja, gama kolorystyczna, technika wykonania, jakość wykonania) – od 0 do 5 
punktów. 
4. Wyklucza się dzielenie punktów na wartości ułamkowe lub procentowe. 
5. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie podlegają odwołaniom. 
6. Z posiedzenia Komisji Konkursowej zostanie sporządzony protokół, do którego załączone będą „Karty oceny 
prac plastycznych” poszczególnych członków Komisji Konkursowej. 

§ 4. 
1. Rozstrzygnięcie konkursu  oraz wręczenie nagród nastąpi w dniu 26 października 2022 r. 
2. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej www. buduj.eu,  
3. Laureat konkursu, zostanie poinformowany (mailem lub telefonicznie) o rozstrzygnięciach podjętych przez 
Komisję Konkursową. 

§ 5. 
1. Nagrodami w konkursie za I, II i III miejsce będą nagrody rzeczowe. 
2. Komisja Konkursowa może przyznać dodatkowe nagrody za prace wyróżnione. 


