Załącznik do
Uchwały Nr 224/4000/2021
Zarządu Województwa Podlaskiego
z dnia 2 września 2021 r.

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO
pn. „Kraina jezior i ryb – miejsce jak z bajki”
§1
Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się III edycja konkursu plastycznego
pn. „Kraina jezior i ryb – miejsce jak z bajki” przeznaczonego dla uczniów szkół
podstawowych i związanego z Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze”
§2
Postanowienia ogólne
1. III edycja konkursu plastycznego pn. „Kraina jezior i ryb – miejsce jak z bajki” zwany
dalej „Konkursem”, przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych położonych na
obszarze działania Lokalnej Grupy Rybackiej „Pojezierze Suwalsko-Augustowskie”
w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju, zwanych dalej „Uczestnikami Konkursu”
poświęconego tematyce PO RYBY 2014-2020.
2. Obszar działania Lokalnej Grupy Rybackiej „Pojezierza Suwalsko-Augustowskiego”
obejmuje następujące gminy: Miasto Augustów, Augustów, Nowinka, Płaska, Bargłów
Kościelny, Suwałki, Jeleniewo, Szypliszki, Wiżajny, Raczki, Przerośl, Filipów, Bakałarzewo,
Rutka-Tartak, Krasnopol, Sejny, Puńsk, Giby, Miasto Sejny i Rajgród.
3. Organizatorem konkursu jest Samorząd Województwa Podlaskiego, zwany dalej
„Organizatorem”.
4. Konkurs jest organizowany w ramach działań informacyjno-promocyjnych Programu
Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 realizowanych przez Samorząd
Województwa Podlaskiego w 2021 r.
§3
Cele Konkursu
Celem Konkursu jest:
1) pokazanie korzyści płynących z wykorzystania środków unijnych na rzecz
poprawienia wizerunku obszarów zależnych od rybactwa;
2) zapoznanie się z tematyką Unii Europejskiej, w tym szczególnie z Programem
Operacyjnym „Rybactwo i Morze”;
3) skierowanie uwagi młodego pokolenia na zmiany, jakie nastąpiły/nastąpią
w miejscach, w których mieszka oraz ich okolicach, dzięki wykorzystaniu środków
unijnych pochodzących z PO RYBY 2014-2020;
4) rozwój umiejętności plastycznych, wyobraźni twórczej i kreatywnego myślenia wśród
Uczestników Konkursu;

5) zachęcanie do pracy twórczej i doskonalenie warsztatu plastycznego wśród dzieci
i młodzieży.
§4
Przedmiot Konkursu
Przedmiotem Konkursu jest wykonanie pracy plastycznej przedstawiającej rozwój obszarów
zależnych od rybactwa, dzięki wykorzystaniu środków unijnych z Programu Operacyjnego
„Rybactwo i Morze”, zgodnie z zasadami konkursu określonymi w § 6 niniejszego
Regulaminu.
§5
Uczestnictwo w Konkursie
1. Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest przekazanie wraz z pracą plastyczną,
podpisanego formularza Zgłoszenia udziału w konkursie, stanowiącego Załącznik nr 1 do
Regulaminu oraz podpisanej Zgody na udział w konkursie stanowiącej Załącznik nr 2 do
Regulaminu. W/w formularze jak i sam Regulamin Konkursu są dostępne na stronach
internetowych www.wrotapodlasia.pl i www.poryby.wrotapodlasia.pl. Prace bez dołączonych
formularzy nie będą brały udziału w Konkursie.
2. Zgłoszenia prac dokonuje szkoła.
3. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.
§6
Zasady Konkursu
1. W Konkursie oceniane będą wyłącznie prace plastyczne spełniające następujące kryteria:
a) praca wykonana odręcznie przy zastosowaniu dowolnie wybranych technik plastycznych
(np. rysowanie, malowanie, wyklejanie, wydzieranie, wycinanie) lub w grafice komputerowej
(bez używania fotomontażu, clipart’ów, skanowania zdjęć!),
b) prace wykonane plasteliną/pastelami/itp. powinny być zabezpieczone w np. foliowe
koszulki,
c) konkurs obejmuje również prace przestrzenne,
d) wymagany format pracy – A3
2. Każdy praca powinna być wykonana indywidualnie i samodzielnie (nie dopuszcza się prac
zbiorowych).
3. Zgłaszane w ramach Konkursu prace nie powinny być dotąd publikowane i nagradzane
w ramach innych konkursów plastycznych.
4. Każda praca powinna zawierać czytelnie wypełnioną metryczkę (tekst drukowany najlepiej
przyklejony na odwrocie pracy – w zależności od rodzaju pracy) tj.:
a) imię i nazwisko ucznia, klasa,
b) pełną nazwę szkoły, adres, nr telefonu kontaktowego, adres e-mail,
c) tytuł pracy.
§7
Termin, miejsce nadsyłania prac
1. Prace plastyczne w Konkursie będą przyjmowane od 6 września 2021 roku
do 6 października 2021 roku. Prace wraz z formularzem zgłoszeniowym oraz zgodą na
uczestnictwo w konkursie należy przesłać lub dostarczyć osobiście na adres:

Departament Rolnictwa i Obszarów Rybackich
Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
ul. Jana Kilińskiego 16
15-089 Białystok
z dopiskiem KONKURS PLASTYCZNY pn. „Kraina jezior i ryb – miejsce jak z bajki” –
III edycja.
2. O przyjęciu pracy decyduje data nadania tj. do 6.10.2021 r. Zgłoszenia, które wpłyną po
terminie, o którym mowa w ust. 1, nie będą podlegały ocenie.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia opóźnione, utracone lub
uszkodzone z przyczyn leżących po stronie operatorów pocztowych.
4. Prace przechodzą na własność organizatora i nie będą odsyłane.
§ 8.
Prace Komisji Konkursowej
1. Zgłoszone prace będą poddane analizie Komisji Konkursowej powołanej przez
Organizatora Konkursu, której zadaniem jest ocena prac konkursowych oraz wybór
laureatów i przyznanie nagród.
2. Szczegółowy zakres oceny prac Komisji określi Regulamin Komisji Konkursowej.
3. Kryteriami oceny przy wyborze prac będzie:
a) zgodność tematu pracy z tematyką konkursową,
b) estetyka i sposób wykonania pracy,
c) oryginalne spojrzenie na tematykę funduszu unijnego RYBY 2014-2020,
d) kreatywność i innowacyjność.
3. Komisja Konkursowa będzie oceniała prace Uczestników Konkursu w trzech kategoriach
wiekowych:
a) I grupa - klasy I-III szkoły podstawowej,
b) II grupa - klasy IV-VI szkoły podstawowej,
c) III grupa - klasy VII-VIII szkoły podstawowej.
4. Komisja Konkursowa ma prawo nie przyjąć do oceny prac nieujmujących tematu lub
niespełniających wymagań formalnych.
5. Rozstrzygnięcia podjęte przez Komisję Konkursową są ostateczne i nie przysługuje od nich
odwołanie.
6. Laureaci konkursu zostaną poinformowani drogą elektroniczną lub telefonicznie, zgodnie
z danymi kontaktowymi podanymi na formularzu dołączonym do nadesłanej pracy.
7. Lista laureatów zostanie opublikowana na stronie internetowej www.wrotapodlasia.pl
i www.poryby.wrotapodlasia.pl w terminie do 5 listopada 2021 r.
§ 9.
Nagrody
1. Laureaci konkursu otrzymają dyplomy oraz w każdej kategorii wiekowej nagrody za I, II
i III miejsce oraz z każdej grupy wiekowej przyzna się 3 wyróżnienia.
2. Nagrody w Konkursie zostaną zakupione ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy
Technicznej Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze 2014-2020. Wszystkie nagrody
będą zawierać znaki graficzne i logotypy: Unii Europejskiej, PO RYBY 2014-2020 oraz
Województwa Podlaskiego zgodne z Księgą Wizualizacji znaku PO RYBY.

3. O dokładnym terminie i miejscu podsumowania Konkursu i wręczenia nagród laureaci
Konkursu zostaną powiadomieni w odpowiednim czasie.
§ 10
Przetwarzanie danych osobowych Uczestników Konkursu
1. Administratorem danych osobowych zebranych w procesie realizacji Konkursu jest Zarząd
Województwa Podlaskiego (Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego ul. Kardynała
Stefana Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok).
2. Zakres przetwarzania danych osobowych obejmuje dane niezbędne do realizacji III edycji
konkursu plastycznego pn. „Kraina jezior i ryb – miejsce jak z bajki”.
§ 11
Inne postanowienia
1. Przystąpienie do Konkursu jest dobrowolne i równoznaczne z akceptacją przez rodzica/
opiekuna prawnego oraz szkołę Regulaminu konkursu w całości.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie w czasie trwania Konkursu
i zobowiązuje się do natychmiastowego opublikowania zmienionego regulaminu
w miejscach, w których uprzednio opublikował Regulamin konkursu. Zmiany w Regulaminie
nie powodują anulowania przyjętych zgłoszeń przed tymi zmianami.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu Konkursu, jego przerwania,
zawieszenia lub odwołania z ważnych przyczyn.
4. Osoby do kontaktu ze strony organizatora konkursu: Krzysztof Puciłowski, e-mail:
krzysztof.pucilowski@wrotapodlasia.pl, telefon: 85 66 54 223, Anna Kuczyńska, e-mail:
anna.kuczynska@wrotapodlasia.pl, telefon: 85 66 54 222.
5. Koszty przesyłki pracy plastycznej ponosi szkoła.
6. Sytuacje nieobjęte Niniejszym Regulaminem rozstrzyga Organizator Konkursu.

