
             
 

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 

Europa inwestująca w obszary wiejskie.” 

Przedsięwzięcie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach pomocy technicznej  

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 

Instytucja Zarządzająca PROW 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

 

 

 

 

 

 

 

REGULAMIN 

KONKURSU PLASTYCZNEGO 

PT. „MOJA WIEŚ W EUROPIE” 

Edycja 2013 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2 

Regulamin Konkursu Plastycznego dla uczniów szkół podstawowych 

„MOJA WIEŚ W EUROPIE” 

 

§ 1.  

Organizator 

 

1. Organizatorem Konkursu Plastycznego „Moja wieś w Europie”, dalej zwanego „Konkursem”, 

jest Województwo Śląskie. 

2. Konkurs jest jednym z działań promocyjnych PROW 2007-2013 prowadzonych przez Wydział 

Terenów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego ujętych w Rocznym 

Planie Komunikacyjnym PROW 2007-2013 na 2013 rok sporządzonym dla Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. 

 

§ 2.  

Cele Konkursu. 

Celem konkursu jest: 

a) rozpowszechnianie wśród dzieci i młodzieży wiedzy o funduszach unijnych na obszarach 

wiejskich, przede wszystkim o Europejskim Funduszu Rolnym na rzecz Rozwoju Obszarów 

Wiejskich, 

b) zachęcenie nauczycieli oraz uczniów do czynnego zainteresowania się tematyką Unii 

Europejskiej, 

c) zwrócenie uwagi najmłodszych na zmiany, jakie nastąpiły w miejscach, w których mieszkają 

oraz ich okolicach, dzięki wykorzystaniu funduszy unijnych na obszarach wiejskich, 

d) promocja działań w zakresie wykorzystywania środków z Programu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2007-2013. 

 

§ 3.  

Zakres tematyczny Konkursu  

 

1. Zakres tematyczny prac Konkursu obejmuje: 

a) przykłady zmian, które zaszły na terenie danej gminy, powiatu dzięki wykorzystaniu środków 

finansowych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013 (np. nowe place 

zabaw, boiska sportowe, parki, odnowione domy kultury, pojemniki do segregacji odpadów, 

śmieciarki, sieci wodociągowe, i kanalizacyjne, oczyszczalnie ścieków itd.);  

b) pomysły na zmiany, jakie mogą zajść na terenie danej gminy, powiatu dzięki funduszom 

pochodzącym z Unii Europejskiej na rozwój obszarów wiejskich. 

2. Organizator upoważnia do udzielania informacji na temat konkursu Panią Małgorzatę Sobol   

(tel. 34 39 01 252, e-mail: msobol@slaskie.pl) oraz Panią Martę Hangiel (tel. 32 77 40 534,               

e-mail: mhangiel@slaskie.pl). 

 

§ 4.  

Warunki uczestnictwa 

 

1. Konkurs jest skierowany do uczniów szkół podstawowych położonych na terenach wiejskich 

województwa śląskiego. 

2. Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach, tj.: 

a) kategoria I - obejmująca uczniów klas I – III szkół podstawowych,   

b) kategoria II - obejmująca uczniów IV – VI szkół podstawowych. 

3. W Konkursie oceniane będą wyłącznie prace plastyczne spełniające następujące kryteria: 

a) wykonane następującymi technikami plastycznymi: rysowanie kredką, malowanie farbą; 

wydzieranie z papieru kolorowego, 

b) sporządzone tylko w formacie A3, 

c) wykonane indywidualnie i samodzielnie (nie dopuszcza się prac zbiorowych) 

mailto:msobol@slaskie.pl
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4. Zgłoszenia pracy do konkursu może dokonać dyrekcja szkoły podstawowej.   

5. Każda szkoła podstawowa biorąca udział w Konkursie może nadesłać maksymalnie 6 prac, po 

trzy prace z każdej kategorii.  

6. Każda praca powinna zawierać następujące informacje: 

a) imię i nazwisko autora, wiek, klasa; 

b) pełna nazwa szkoły, adres, nr telefonu, 

c) imię i nazwisko nauczyciela lub opiekuna pod kierunkiem, którego uczeń przygotował 

pracę. 

d) nazwę gminy, na terenie której mieści się szkoła. 

7. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest przekazanie wraz z podpisaną pracą formularza 

zgłoszenia udziału w konkursie, stanowiącego Załącznik nr 1 do Regulaminu oraz podpisanej 

przez ustawowego przedstawiciela uczestnika Konkursu zgody na udział w Konkursie 
stanowiącą załącznik nr 2 do Regulaminu. Ww. formularze są dostępne na stronie internetowej 

http://prow.slaskie.pl. Prace bez dołączonych formularzy nie biorą udziału w konkursie. 

 

§ 5.  

Termin i miejsce nadsyłania prac 

 

1. Prace należy nadsyłać do 28 czerwca 2013 roku  

na adres:  

Wydział Terenów Wiejskich  

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego,  

40-037 Katowice, ul. Ligonia 46 

 z dopiskiem „KONKURS PLASTYCZNY MOJA WIEŚ W EUROPIE” 
2. Dla zachowania terminu decydująca jest data stempla pocztowego na dokumencie przesyłki 

zawierającej prace konkursowe. 

 

§ 6. 

Organizacja i przebieg Konkursu 

 

1. Przystąpienie do konkursu oznacza zgodę każdego z autorów na postanowienia zawarte w 

niniejszym regulaminie. 

2. O wyłonieniu zwycięzców Konkursu decyduje Komisja Konkursowa powołana przez 

Organizatora, składająca się z przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Śląskiego. 

3. Komisja zobowiązana jest do zachowania bezstronności podczas oceny poszczególnych prac. 

4. Podsumowanie Konkursu i wyłonienie zwycięzców odbędzie się w siedzibie Organizatora. 

5. Rozstrzygnięcie Komisji Konkursowej jest ostateczne (od werdyktu nie przysługuje odwołanie). 

6. Lista laureatów zostanie opublikowana na stronie internetowej http://prow.slaskie.pl  

7. Wyłonieni laureaci zostaną o uzyskaniu nagrody powiadomieni telefonicznie lub drogą 

elektroniczną. 

 

§ 7.  

Nagrody 

 

1. W każdej z dwóch kategorii Komisja Konkursowa przyzna nagrody za pierwsze, drugie i trzecie 

miejsce.  

2. Komisja konkursowa ma prawo przyznania wyróżnień. 

3. Autorzy nagrodzonych prac otrzymają nagrody rzeczowe. 

4. Nagrody będą współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach pomocy technicznej 

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 

http://prow.slaskie.pl/
http://prow.slaskie.pl/
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5. Organizator powiadomi pisemnie laureatów oraz szkoły laureatów konkursu o terminie i miejscu 

wręczenia nagród i wyróżnień.  

6. Prace biorące udział w Konkursie zostaną wyeksponowane na wystawie zorganizowanej w 

siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.  

 

§ 8.  

Uwagi dodatkowe 

 

1. Niniejszy Regulamin dostępny jest w sekretariacie Wydziału Terenów Wiejskich Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Śląskiego (ul. Dąbrowskiego 23, Katowice, piętro V, pokój nr 

502) oraz na stronie internetowej http://prow.slaskie.pl 

2. Prace niezgodne z regulaminem, zniszczone w wyniku niewłaściwego opakowania, zrolowane, 

nie będą brane pod uwagę. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do bezterminowego wykorzystania prac konkursowych w 

całości lub w części, w celach promocyjnych m.in. poprzez ich publikację w materiałach 

informacyjno-promocyjnych (albumy, plakaty, broszury oraz wszelkich innych wydawnictwach) 

oraz poprzez ich prezentację w formie wystawy. 

4. Prace zgłoszone nie będą zwracane autorom.  

5. Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu w dowolnym czasie bez podania 

przyczyny. 

 

 

 

 


