
Regulamin konkursu  

„Gmina Szubin w czasie epidemii” 

 

1. ORGANIZATOR: Urząd Miejski w Szubinie, ul. Kcyńska 12, 89-200 Szubin 

2. TEMAT: Gmina Szubin w czasie epidemii 

1) Interpretacja tematu przewodniego jest indywidualną kwestią każdego uczestnika, przy 

czym Organizator zastrzega sobie, że prace, które będą zawierać treści niezgodne  

z prawem lub zasadami współżycia społecznego, w szczególności wulgarne, obsceniczne, 

propagujące przemoc, nienawiść rasową lub religijną nie będą dopuszczone do oceny 

konkursowej. 

3. CEL KONKURSU: propagowanie i rozwijanie aktywności artystycznej wśród dzieci, rozbudzenie 

twórczej inwencji na temat kształtowania postawy obywatelskiej poprzez stosowanie się do 

zaleceń związanych z epidemią Covid-19 poprzez np. pozostanie w domu, częste mycie rąk, 

zachowanie odstępów, bądź noszenie maseczek, rękawiczek itp., 

 

4. UCZESTNICY: 

1) Konkurs skierowany jest do dzieci ze Szkół Podstawowych z terenu Gminy Szubin z klas: 

 Kl. 1-3  

 Kl. 4-8  

5. RODZAJ PRACY  

1) Każdy uczestnik może nadesłać jedną wcześniej niepublikowaną, samodzielnie wykonaną 

pracę (bez pomocy rodziców, osób trzecich); 

2) Technika wykonania pracy: tylko rysunek (ołówek, kredki), praca wykonana w technice 

płaskiej; 

3) Format pracy A4;  

4) Pracę należy czytelnie opisać na odwrotnej stronie, podając imię i nazwisko, klasę oraz 

szkołę; 

5) Do prac należy dołączyć wypełnioną kartę zgłoszeniową (załącznik nr 1 do regulaminu). 

 

6. ZASADY SKŁADANIA PRAC: 

1) Prace konkursową wraz z wypełnioną kartą zgłoszeniową można przesłać: 

 pocztą elektroniczną na adres e-mail: um@szubin.pl lub 

 przesłać pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miejski w Szubinie, ul. Kcyńska 12, 89-200 

Szubin z dopiskiem „Konkurs plastyczny”.  

2) Termin nadsyłania prac upływa z dniem 30 czerwca 2020 roku 

 

7. NAGRODY: 

1) W ramach konkursu nagrodzonych zostanie 6 prac (3 nagrody w kat. kl.1-3 oraz  

3 nagrody w kat. kl. 4-8). 

2) Dla zwycięzców przewidziano nagrody: 

 I miejsce - smartwatch, o wartości 300 zł 

 II miejsce - słuchawki bezprzewodowe, o wartości 200 zł 

 III miejsce – głośnik bezprzewodowy, o wartości 100 zł 

3) Organizator przewiduje przyznanie wyróżnień w postaci nagród rzeczowych w postaci 

gadżetów promocyjnych gminy o łącznej wartości 100 zł.   

mailto:um@szubin.pl


4) Lista laureatów konkursu zostanie opublikowana na stronie www.subin.pl 

5) Nadesłane prace oceni oraz przyzna nagrody Jury powołane przez Organizatora 

konkursu. 

 

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:  

1) Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnego publikowania nadesłanych prac  

w mediach społecznościowych oraz na stronie www.szubin.pl do celów promocji 

konkursu, co zostaje potwierdzone przez uczestnika własnoręcznym podpisem na karcie 

zgłoszeniowej. 

2) Prace niespełniające warunków regulaminowych nie będą oceniane przez Komisję.  

3) Na wręczenie nagród zwycięzcy zostaną zaproszeni drogą e-mailową/ telefoniczną lub 

pocztą tradycyjną.   

4) Organizator nie zwraca nadesłanych prac.  

5) Decyzje Jury są ostateczne i nieodwołalne. 

 

9. USTALENIA DODATKOWE:  

1) Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przeniesienie na 

Organizatora majątkowych praw autorskich do prac, przetwarzanie danych osobowych 

autorów prac, a także wykorzystanie wizerunku autorów prac dla potrzeb organizacji  

i promocji konkursu.   

2) Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.  

3) Wszelkie sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem rozstrzyga Organizator. 

4) Wszelkich informacji na temat konkursu udziela: Natalia Jaroszewska, tel.52 391-07-30, 

e-mail: natalia.jaroszewska@szubin.pl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


