
Regulamin konkursu plastycznego „Mój Mikołów” 

 

§ 1 Postanowienia ogólne 

 

1. Organizatorem Konkursu jest Młodzieżowa Rada Miejska Mikołowa. 

2. Środki przeznaczone na nagrody pochodzą z budżetu Gminy Mikołów. 

3. Celem Konkursu jest: 

a) rozwijanie uzdolnień młodych Mikołowian; 

b) rozwijanie kreatywności i twórczego podejścia do tematu; 

c) popularyzacja działań plastycznych; 

d) wyrabianie poczucia estetyki. 

 

§ 2 Warunki uczestnictwa 

 

1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych działających na terenie 

Gminy Mikołów. 

2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie osób niepełnoletnich jest przekazanie razem 

z pracą konkursową zgody rodzica lub opiekuna prawnego na udział w konkursie 

(załącznik nr 1). 

3. W konkursie nie mogą brać udziału członkowie Młodzieżowej Rady Miejskiej 

Mikołowa. 

 

§ 3 Kategorie wiekowe 

1. Klasy I-III SP 

2. Klasy IV-VI SP 

3. Klasy VII-VIII SP 

 

 § 4 Zasady konkursu 

 

1. Konkurs polega na stworzeniu pracy plastycznej, przedstawiającej charakterystyczne 

miejsce lub punkt, znajdujący się na terenie Mikołowa. 

2. Technika prac: malarstwo, rysunek, grafika, inne płaskie i trwałe techniki. 

Prace przestrzenne oraz prace wykonane z materiałów sypkich oraz gotowych 

elementów (kasza, ryż, piasek, cekiny, plastelina, itp. nie będą brane pod uwagę. 

3. W konkursie mogą wziąć udział jedynie prace autorskie (wykonane samodzielnie przez 

uczestników konkursu), dotąd niepublikowane w Internecie, w książkach 

i czasopismach, nienagradzane w innych konkursach. 

4. Maksymalny format prac: A3. 

5. Obowiązuje ograniczenie liczby prac do 1 sztuki na uczestnika. 



6. Każda praca powinna na odwrocie zawierać metryczkę: 

a) imię (imiona) i nazwisko autora; 

b) wiek; 

c) tytuł pracy; 

d) numer telefonu i adres e-mail uczestnika lub rodzica/opiekuna prawnego; 

e) nazwa szkoły autora pracy. 

7. Przesłanie pracy konkursowej jest równoznaczne z akceptacją regulaminu oraz 

wyrażeniem zgody na jego publikację na stronach internetowych i profilach 

społecznościowych Młodzieżowej Rady Miejskiej Mikołowa wraz z danymi osoby 

osobowymi. Autor wyraża też zgodę na przetwarzanie danych osobowych (wyłącznie 

w celach wynikających z Regulaminu konkursu, zgodnie z rozporządzeniem 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego 

dalej RODO). 

 

§ 5 Kryteria oceny prac konkursowych 

 

1. Prace oceniane będą zgodnie z następującymi kryteriami oceny prac konkursowych: 

a) oddanie charakteru Miasta Mikołów (35%) 

b) oryginalność (35%) 

c) wywołanie pozytywnych skojarzeń, łatwość rozpoznania (30%). 

2. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej (Facebook), a laureaci 

zostaną poinformowani telefonicznie lub pocztą elektroniczną. 

 

§ 6 Termin 

 

1. Prace konkursowe należy dostarczyć do 26 lutego 2021 r. do godziny 15:00 do 

portierni Miejskiej Placówki Muzealnej (Biały Domek); ul. K. Miarki 15, 43-190 

Mikołów. 

2. Prac nie należy rolować ani zginać. 

3. Prace konkursowe dostarczone po terminie nie będą oceniane. 

 

§ 7 Jury  

 

1. Kontrolę prawidłowości przebiegu konkursu oraz ocenę prac konkursowych sprawuje 

osobowa Komisja, powołana przez organizator konkursu na czas jego trwania. 

2. Jury dokonuje oceny prac konkursowych zgodnie z kryteriami oceny, o których mowa 

w §5 Regulaminu konkursu i wskazuje uczestników konkursu, którym zostaną 

przyznane nagrody. 



3. Z przebiegu konkursu Jury sporządza protokół. 

4. Rozstrzygnięcie Jury w zakresie oceny prac jest ostateczne, a uczestnikom konkursu nie 

przysługuje prawo odwołania. 

5. Uczestnicy konkursu, którzy zajmą miejsca I-III w  każdej z danych kategorii otrzymają 

nagrody rzeczowe oraz pamiątkowe dyplomy. 

 

§ 8 Postanowienia końcowe 

 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do: 

a) zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zmian przepisów 

prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie 

konkursu; 

b) odstąpienia od organizowania konkursu bez podania przyczyny; 

c) nierozstrzygnięcia konkursu w przypadku zbyt małej ilości przekazanych prac; 

d) rozstrzygania w kwestiach nieuregulowanych postanowieniami regulaminu; 

e) eksponowania i wykorzystania zdjęć nagrodzonych prac. 

2. Organizator konkursu nie ponosi żadnej odpowiedzialności prawnej z tytułu roszczeń 

osób trzecich, ze względu na naruszenie ich praw autorskich. 

3. Wszystkie dostarczone prace nie podlegają zwrotowi. 

4. W razie pytań lub jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt: 

mlodziezowa.rada@mikolow.eu. 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 

 

Zgoda na udział w konkursie i przetwarzanie danych osobowych 

 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na udział mojego syna/córki 

 

.................................................. 

 

w Konkursie plastycznym „Mój Mikołów” oraz wyrażam zgodę na 

przetwarzanie danych osobowych i umieszczanie wizerunku mojego dziecka 

w materiałach promocyjnych. 

 

 

.........................................                                       ………………………………………………………….. 
(miejscowość, data) (podpis rodzica lub opiekuna prawnego)  

 


