REGULAMIN POWIATOWEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO
PN. „EDUKACJA WŁĄCZAJĄCA I JA”
KONKURS PLASTYCZNY ORGANIZOWANY JEST W RAMACH PROWADZONEJ
KAMPANII SPOŁECZNEJ WSPIERAJĄCEJ ROZWÓJ SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ,
KTÓRA JEST ELEMENTEM PROJEKTU
PN.” SPECJALISTYCZNE CENTRUM WSPIERAJĄCE EDUKACJĘ WŁĄCZAJĄCĄ”
W MŁODZIEŻOWYM OŚRODKU WYCHOWAWCZYM W PODGŁĘBOKIEM
§1
Organizator Konkursu
1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:
a) Konkursie – rozumie się przez to Powiatowy konkurs pn. „Edukacja Włączająca i ja”

b) Organizatorze konkursu - rozumie się przez to Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację
Włączającą (SCWEW) – Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Podgłębokiem, Podgłębokie
1A, 21-070 Cyców, zwanym dalej „Organizatorem”.
c) Uczestniku konkursu – rozumie się przez to osobę, która złożyła zgłoszenie do udziału
w Konkursie.
2. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym,
loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą gry losowej
przewidzianej w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych
(tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 2094 z późn. zm.).
§2
Przedmiot Konkursu
1. Przedmiotem Konkursu jest praca plastyczna w formacie A3, wykonana dowolną techniką

plastyczną.
2. Preferowane jest nie używanie materiałów sypkich/nietrwałych.
3. Praca plastyczna musi być wykonana przez Uczestnika konkursu indywidualnie, samodzielnie

i własnoręcznie. Organizator nie przyjmuje prac zbiorowych.
§3
Cel Konkursu
1. Poszerzanie wiedzy mieszkańców społeczności lokalnej na temat działalności Specjalistycznego
Centrum Wspierającego Edukację Włączającą.
2. Zachęcanie społeczności lokalnych do wymiany informacji w zakresie Edukacji Włączającej.
3. Pobudzanie inwencji i wyobraźni twórczej mieszkańców powiatu łęczyńskiego.

§4
Uczestnicy konkursu
1. Konkurs skierowany jest do uczniów i wychowanków jednostek oświatowych mających swoją
siedzibę na terenie powiatu łęczyńskiego (szkoły, placówki opiekuńczo-wychowawcze, ośrodki
rewalidacyjno-wychowawcze, młodzieżowe ośrodki wychowawcze). Za mieszkańca powiatu
łęczyńskiego na potrzeby niniejszego Regulaminu uznaje się osobę zameldowaną na terenie
jednej z gmin wchodzących w skład powiatu łęczyńskiego.
2. Konkurs odbędzie się w następujących kategoriach wiekowych:
1) I kategoria – dzieci uczęszczające do przedszkoli;
2) II kategoria – uczniowie szkół podstawowych z klas I–III;
3) III kategoria – uczniowie szkół podstawowych z klas IV-VIII;
4) IV kategoria – uczniowie szkół ponadpodstawowych: branżowych szkół I stopnia, liceum,
technikum.
3. Osoby niepełnoletnie biorą udział w Konkursie za zgodą rodzica/opiekuna prawnego. Wzór
zgody stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
4. Uczestnik konkursu lub reprezentujący go rodzic/opiekun prawny, zobowiązany jest do
wypełnienia Formularza zgłoszeniowego, który stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu.
5. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora lub podmiotów z nim
powiązanych, ani członkowie ich rodzin. Przez członków rodzin, o których mowa powyżej,
rozumie się małżonków, dzieci własne i przysposobione.
6. W przypadku, gdy okaże się, że zwycięzcą jest osoba, która nie spełnia warunków wskazanych
w § 4 pkt. 1-5 niniejszego Regulaminu, Uczestnik zostaje pozbawiony prawa do nagrody, a w
wypadku ujawnienia tego faktu po jej wydaniu osoba ta będzie zobowiązana do jej zwrotu.
§5
Warunki udziału w Konkursie
1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest dostarczenie poprawnie wypełnionego Formularza

zgłoszeniowego (wg wzoru określonego w Załączniku nr 1 do Regulaminu) wraz z wykonaną
pracą plastyczną (praca musi być opatrzona metryczką z nazwą konkursu oraz imieniem i
nazwiskiem jego wykonawcy) do siedziby Specjalistycznego Centrum Wspierającego Edukację
Włączającą -Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Podgłębokie, Podgłębokie 1A, 21-070
Cyców lub do koordynatora Specjalistycznego Centrum Wspierającego Edukację Włączającą - w
szkole lub pocztą (liczy się data wpływu pracy). W tytule, na kopercie należy umieścić treść
„Powiatowy Konkurs Plastyczny - Kampania Społeczna Wspierająca Rozwój Społeczności
Lokalnej” . Prace należy dostarczyć do dnia 27 maja 2022r. do godz. 15.00. W przypadku
osób niepełnoletnich konieczne jest również dołączenie Zgody rodzica/opiekuna prawnego (wg
wzoru określonego w Załączniku nr 2 do Regulaminu).

2. Prace dostarczone po terminie nie będą brały udziału w konkursie.
3. Każdy Uczestnik konkursu może zgłosić tylko jedną pracę.

4. Koszty wykonania i dostarczenia prac konkursowych ponosi osoba zgłaszająca pracę
konkursową.
5. Organizator nie zwraca Uczestnikom prac biorących udział w Konkursie.
6. Uczestnik konkursu lub osoba go reprezentująca, oświadcza, że wyraża zgodę na przejście prawa

własności pracy plastycznej na rzecz Organizatora z chwilą przystąpienia do Konkursu.
7. Dostarczenie formularza zgłoszeniowego wraz z pracą konkursową jest równoznaczne
z akceptacją założeń niniejszego Regulaminu, w tym wyrażeniem zgody na warunki
uczestnictwa w Konkursie, określone w postanowieniach niniejszego Regulaminu, z którymi
Uczestnicy konkursu i osoby je reprezentujące są zobowiązani się zapoznać.
8. Przystąpienie do Konkursu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody Uczestnika konkursu oraz
osób go reprezentujących na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych na potrzeby
związane z przeprowadzeniem konkursu, a także na upublicznienie danych osobowych i
wizerunku laureatów Konkursu w prasie, na stronie internetowej oraz profilach w mediach
społecznościowych Organizatora.
9. Informacji na temat Konkursu udziela Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację

Włączającą – Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Podgłębokiem, pod nr tel. 82 567 70 74
lub 82 567 76 09, email: scwew@op.pl osoby do kontaktu: Agnieszka Hryciuk, Ewa GóraHaraszczuk.
10. Regulamin Konkursu wraz z załącznikami dostępny jest na stronie internetowej: podglebokiemow.pl
§6
Sposób i kryteria oceny prac konkursowych
1. Oceny prac dokona powołana przez Organizatora Komisja Konkursowa, która czuwać będzie
nad prawidłowym jego przebiegiem.
2. Decyzje Komisji są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
3. Komisja Konkursowa wyłoni trzech laureatów (I, II, III miejsce) w każdej kategorii wiekowej.
Komisja może również przyznać wyróżnienia.
4. Podczas oceniania prac Komisja Konkursowa weźmie pod uwagę następujące kryteria:
a) estetykę i precyzję wykonania pracy plastycznej (0-5),
b) nawiązanie do tematu Edukacji Włączającej (0-3),

c) poziom artystyczny prac (0-5),
5. Z posiedzenia Komisji Konkursowej zostanie sporządzony protokół.
§7
Rozstrzygnięcie Konkursu
1. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi po zakończeniu prac Komisji Konkursowej.
2. Wyniki Konkursu zostaną podane do wiadomości publicznej na stronie internetowej

Organizatora:
podglebokie-mow.pl
oraz
na
portalu
społecznościowym
Facebook/Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą - MOW Podgłębokie.
3. Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni przez Organizatora o przyznaniu nagród
telefonicznie lub pocztą elektroniczną na numer/adres e-mail podany w Formularzu
zgłoszeniowym.
§8
Nagrody
1. Laureaci Konkursu otrzymają nagrody rzeczowe.
2. Nagrody rzeczowe przyznane w konkursie nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny.
§9
Unieważnienie Konkursu
1. Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia Konkursu w dowolnym momencie,
w szczególności w sytuacji, gdy nie wpłynie żadna praca konkursowa lub Komisja Konkursowa
nie rozstrzygnie o wynikach konkursu.
2. Unieważnienie, o którym mowa w pkt 1, nie wymaga podania przyczyny.
§ 10
Postanowienia końcowe
1. Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady udziału w Konkursie.
2. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych przez
Uczestników Konkursu.
3. Kwestie nieuregulowane w niniejszym Regulaminie będą rozstrzygane przez Organizatora.
Załączniki:
Formularz zgłoszeniowy
Zgoda rodzica/ opiekuna prawnego

