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REGULAMIN KONKURSU 

“Żyj aktywnie, nie ulegaj i walcz 

z nałogami” 

 

§ 1 

INFORMACJE OGÓLNE 

1. Organizatorem konkursu jest Gmina Wólka z siedzibą w Jakubowicach Murowanych 8, 
20- 258 Lublin. 

2. Konkurs pt. „Żyj aktywnie, nie ulegaj i walcz z nałogami” realizowany jest w ramach 
projektu „Akademia bezpieczeństwa w Gminie Wólka”, finansowanego w ramach  „Programu 
ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława 
Stasiaka na lata 2016 i 2017” na podstawie porozumienia nr 809 zawartego dnia 04.11.2016r. 
pomiędzy Wojewodą Lubelskim a Gminą Wólka. 

3. Celem konkursu jest zwrócenie uwagi młodzieży na różnorodne formy spędzania czasu 
wolnego bez alkoholu i narkotyków oraz na możliwości wykazania własnej aktywności 
w czasie wolnym.  

4. Konkurs obejmuje 3 kategorie: konkurs plastyczny, fotograficzny oraz muzyczny. 

a) Konkurs plastyczny adresowany jest do dzieci z przedszkoli z terenu Gminy Wólka. Prace 
powinny być wykonane na papierze w formacie A3, techniką jednowymiarową, 
dopuszczalne będą wszystkie techniki malarskie. 

b) Konkurs fotograficzny adresowany do uczniów wszystkich klas gimnazjum i szkół 
podstawowych ze szkół z terenu Gminy Wólka. Zdjęcia mogą być zarówno czarno- białe, 
jak i kolorowe oraz wykonane dowolną techniką. 

c) Konkurs muzyczny adresowany jest klas gimnazjum i szkół podstawowych ze szkół 
z terenu Gminy Wólka. Utwór muzyczny musi zawierać treść odpowiadającą tematowi 
konkursu. Preferowany jest każdy rodzaj muzyki oraz wykonawca solowy lub zespół. 

5. Konkurs składa się z trzech etapów.  

a) I etap - okres przygotowywania prac w kategoriach wymienionych w pkt. 5.  

b)  II etap - po otrzymaniu wszystkich prac zbierze się Komisja Konkursowa, która oceni prace 
i wybierze laureatów.  
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c) III etap - część finałowa, podczas której odbędzie się finał konkursu muzycznego 
z udziałem wszystkich wykonawców oraz wręczenie nagród finałowych w konkursach. 
Finał konkursu odbędzie się 11.12.2016r. podczas imprezy mikołajkowej pt. „Młodzi 
ze Świętym Mikołajem na rzecz bezpieczeństwa”. 

6. Organizator zastrzega sobie w szczególnych okolicznościach dokonywania zmian 
w regulaminie. 

§ 2 

ZASADY UDZIAŁU W KONKURSIE 

1. W konkursie mogą wziąć udział dzieci i młodzieży z przedszkoli i szkół z terenu Gminy Wólka, 
które złożą kartę zgłoszeniową oraz pracę w odpowiedniej kategorii konkursu, wymienionej 
w  § 1, ust. 4 niniejszego regulaminu. 

2. Prace konkursowe oraz karty zgłoszenia należy złożyć w sekretariacie szkoły, do której 
uczęszcza uczestnik bądź też w firmie: KOJOS Grzegorz Koczkodaj przy ul. Frezerów 3 
w Lublinie do dnia 30 listopada 2016r.  

3. Każdy uczestnik konkursu może złożyć tyko jedną pracę w ramach danej kategorii 
konkursowej. 

4. W ramach konkursu plastycznego i fotograficznego prace powinny zawierać informacje 
(umieszczone na odwrocie pracy plastycznej):  

- imię, nazwisko, kategorię konkursową, klasę uczestnika konkursu;  
- nazwisko i telefon kontaktowy rodziców 

5. W ramach konkursu muzycznego należy złożyć samą kartę zgłoszeniową, w której należy 
m.in. podać tytuł utworu muzycznego wraz z informacją, czy będzie to występ solowy czy też 
jako zespół. Jeśli zaplanowany jest udział zespołu, to należy  podać informację, z ilu osób 
będzie się składał.  

6. Uczestnicy biorący udział w konkursie muzycznym są zobowiązani do dostarczenia podkładu 
muzycznego na nośniku elektronicznym umożliwiającym jego odtworzenie. Nie dotyczy 
to uczestników, którzy utwór będą wykonywali w formie „a apella”. 

7. Miejsce i termin dostarczenia materiału wymienionego w ust. 6: 

11.12.2016r., godz. 12.00, Gimnazjum w Pliszczynie.  

8. W/w nośnik elektroniczny powinien zawierać informacje (umieszczone na opakowaniu):  

- imię, nazwisko, kategorię konkursową, klasę uczestnika konkursu;  

- nazwisko i telefon kontaktowy rodziców 

§ 3 

POWOŁANIE KOMISJI KONKURSOWEJ I  ZASADY OCENY PRAC KONKURSOWYCH 

1. Organizator konkursu upoważnia Grzegorza Koczkodaja- właściciela firmy KOJOS Grzegorz 
Koczkodaj do zebrania wszystkich prac i przekazania ich Komisji Konkursowej do oceny.  
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2. Organizator powołuje Komisję Konkursową. W skład Komisji wchodzi maksymalnie 
3 członków. Pracami Komisji kieruje Przewodniczący wskazany przez Wójta Gminy Wólka.  

3. Z prac Komisji Konkursowej zostanie sporządzony protokół podpisany przez wszystkich  
jej członków. 

4. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie 

5. Kryterium oceny będą:  
- pomysłowość, trafność i poprawność ukazania tematu pracy/utworu muzycznego;  
- jakość i estetyka wykonania;  
- oryginalność zastosowanej techniki.  

6. Prace ocenione będą w następujących kategoriach konkursowych:  

a) Konkurs plastyczny- w ramach konkursu została przewidziana jedna kategoria 
wiekowa dzieci z przedszkoli z terenu Gminy Wólka; 

b) Konkurs muzyczny: 
Kategoria I- dzieci ze szkół podstawowych z terenu Gminy Wolka 
Kategoria II- młodzież z gimnazjum z terenu Gminy Wolka 

c) Konkurs fotograficzny: 
Kategoria I- dzieci ze szkół podstawowych z terenu Gminy Wolka 
Kategoria II- młodzież z gimnazjum z terenu Gminy Wolka 

§ 4 

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU 

1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 11 grudnia 2016 roku podczas spotkania 
mikołajkowego pt. „Młodzi ze Świętym Mikołajem na rzecz bezpieczeństwa”, które 
odbędzie się w Gimnazjum w Pliszczynie. Podczas w/w spotkania komisja konkursowa 
oceni przedłożone prace w ramach konkursu plastycznego i fotograficznego oraz występy 
w ramach konkursu muzycznego. 

2. Najciekawsze prace i występy (wyłonione przez powołane jury) zostaną nagrodzone 
edukacyjnymi nagrodami rzeczowymi, a wręczenie nagród laureatom konkursu oraz 
upominków książkowych dla wszystkich uczestników konkursu nastąpi podczas spotkania 
wymienionego w ust. 1. 

3. Nagrodzone prace wystawione będą w gablotach jako dekoracja nt. bezpieczeństwa.  

4. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na zaprezentowanie prac 
na wystawie pokonkursowej oraz przetwarzanie danych osobowych autorów prac 
na potrzeby konkursu.  

5. Organizator zastrzega sobie prawo zachowania na własność prac konkursowych.  

§ 5 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane wyłącznie do celów związanych 
z organizowaniem Konkursu przy zachowaniu zasad określonych w ustawie o ochronie 
danych osobowych. 
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2. Biorący udział w Konkursie wyrażają zgodę na zasady Konkursu zawarte w Regulaminie 
i w pełni je akceptują. 

3. Wszelkich dodatkowych informacji udziela organizator konkursu pod nr tel. 885 822 821.  

Załączniki: 

Załącznik nr 1- karta zgłoszeniowa. 


