
 

 

REGULAMIN   

Konkursu plastycznego pn. „Razem można więcej”  

I  ORGANIZATOR  

1. Organizatorem Konkursu jest Starosta Chełmiński. 

 

2. Nad przebiegiem Konkursu czuwa Komisja Konkursowa. 

 

II  CELE  KONKURSU  

1. Popularyzacja wśród dzieci i młodzieży tematyki 15 - letniej współpracy Polski z Unią Europejską i - korzyści 

z niej płynących 

 

2. Zdobywanie i poszerzanie wiedzy dotyczącej współpracy Polski z Unią Europejską. 

 

III  ORGANIZACJA  

1. Tematem Konkursu jest ukazanie na plakacie lub rysunku wizji 15 - letniej współpracy Polski z Unią 

Europejskiej (budowle, inwestycje, drogi, krajobraz, spotkania kultur, ludzie). 

2. Konkurs skierowany jest do dzieci w wieku do lat 13 oraz dzieci i młodzieży od lat 13 do lat 18.  

 

IV   SKŁAD  KOMISJI  

- przedstawiciel Starostwa Powiatowego – przewodniczący komisji Dorota Ćwik naczelnik Wydziału Oświaty, 

Zdrowia, Kultury i Sportu. 

- przedstawiciel Starostwa Powiatowego - Anita Styczeń podinspektor do spraw Promocji i Kultury 

- przedstawiciel tygodnika „Czas Chełmna” -  Dorota Habel 

V  PRZEBIEG  KONKURSU  

1. Konkurs przeprowadzany jest w dwóch  kategoriach wiekowych: 

- I  kategoria - wiek do 13 lat  

- II kategoria  - wiek od 13 do 18 lat  

2. Każdy uczestnik może wykonać tylko jedną pracę. 

3.  Młodsi uczestnicy rywalizują w technice – rysunek : papier techniczny A4, technika dowolna). 

4.  Starsi uczestnicy - plakat - papier techniczny A4, technika dowolna). 

5. Plakaty i rysunki powinny stanowić ilustrację konkursowego hasła  „Razem można więcej” 

6. Każda praca powinna być dostarczona w zamkniętej kopercie i zawierać na odwrocie: 

- imię i nazwisko autora pracy. 

- numer telefonu ( opiekuna prawnego) 

7. Konkurs realizowany jest w okresie 5 kwietnia – 2 maja 2019 r. 

 

8. Prace z napisem na kopercie: Konkurs plastyczny - „Razem można więcej”, należy przesyłać na adres: 

Starostwo Powiatowe w Chełmnie, ul. Harcerska 1, 86-200 Chełmno lub na adres partnera: Redakcja Czasu 

Chełmna, ul. Grudziądzka 25/3, 86-200 Chełmno, lub składać w jednej z instytucji osobiście (w siedzibie 

Starostwa w pokoju nr 19), w terminie do dnia 2 maja  2019 r.  

 

9. O wyborze najlepszych prac decyduje ich jakość, oryginalność, pomysłowość  oraz zgodność z tematem.  

 

10. Wyłonienie laureatów i wręczenie nagród nastąpi w terminie do dnia 10 maja 2019 r. 

 

11. O terminie i miejscu wręczenia nagród uczestnicy zostaną powiadomieni telefonicznie i na łamach „Czasu 

Chełmna”. 

 

12.Uczestnicy konkursu/opiekunowie prawni wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych wraz z 

wizerunkiem, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 

sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie 

o ochronie danych, publ. Dz.Urz.UE L Nr 119, s. 1) w celach Konkursu plastycznego pn. „Razem można 

więcej”.  
 

 
 

 
 
 

 


