
I.  Postanowienia ogólne  

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO  

25 LAT SAMORZĄDU 

1 Organizatorem Konkursu jest Wójt  i Rada Gminy Łysomice.  

2 Konkurs organizowany jest na terenie Gminy Łysomice.  

3 Celem Konkursu jest podniesienie świadomości dotyczącej istnienia samorządu terytorialnego w Polsce oraz 

ukazanie w sposób artystyczny minionych 25 lat  

4 Konkurs trwa od 12.10.2015. do 02.11.2015 r.  

 

II.  Uczestnicy  

1. W konkursie mogą wziąć udział wszyscy mieszkańcy Gminy Łysomice. 

2.  Konkurs rozstrzygnięty będzie w trzech kategoriach wiekowych 

a) uczniowie klas I do III szkół podstawowych oraz dzieci w wieku przedszkolnym 

b) uczniowie klas IV szkół podstawowych do klas III gimnazjum 

c) młodzież ponadgimnazjalna i dorośli  

 

III. Warunki uczestnictwa  

1. Aby wziąć udział w konkursie, w czasie jego trwania, należy złożyć podpisaną pracę  Urzędzie Gminy 

Łysomice, pok. nr 5.  Praca powinna być wykonana w minimalnym formacie A3. Technika wykonania pracy: 

dowolna.  Każdy z uczestników może zgłosić tylko jedną pracę.  

2.  Organizator ma prawo nie zakwalifikować do konkursu prac niezwiązanych z tematem konkursu, 

zawierających treści powszechnie uznawane za wulgarne lub obraźliwe, naruszających prawa osób trzecich lub 

prawo polskie.  

3.  Zgłoszenia niespełniające warunków regulaminu lub przesłane poza terminem nie będą brały udziału w 

konkursie. 

IV. Rozstrzygnięcie konkursu 

1. Organizator powoła co najmniej trzyosobową komisję, która sprawdzi zgodność nadesłanych prac z tematyką 

konkursu oraz pozostałe kryteria formalne.  

2. Zwycięzcę, który otrzyma nagrodę główną, wybierze komisja powołana przez organizatora.  

3. Nagrody zostaną wręczone laureatom podczas Uroczystej Sesji Rady Gminy Łysomice z okazji 25- lecia istnienia 

samorządu terytorialnego w Polsce. 

4. Decyzje podjęte przez komisję są ostateczne i wiążące dla wszystkich Uczestników konkursu i nie przysługuje od nich 

odwołanie.  

 

 

 



V. Nagrody  

1. Nagrodą główną w każdej kategorii wiekowej jest tablet.  

1.1 Komisja może przyznać dodatkowe nagrody lub wyróżnienia.  

2. Nagrody nie podlegają wymianie na równowartość pieniężną.  

 

VI.  Postanowienia końcowe  

W przypadku, gdy nastąpią nieprzewidziane zdarzenia, mające wpływ na organizację konkursu, organizator zastrzega 

sobie prawo zmiany postanowień regulaminu. Ponadto Organizator ma prawo odwołać konkurs w każdym czasie bez 

podania przyczyn.  


