
Regulamin
konkursu plastycznego dla dzieci

"Radomszczańska zalewajka ulubioną potrawą mojego dzieciństwa "

§ 1
ORGANIZATOR

Organizatorem konkursu plastycznego "Radomszczańska zalewajka  ulubioną potrawą mojego 
dzieciństwa” jest Urząd Miasta w Radomsku.

§ 2
CELE KONKURSU

Cel ogólny - wprowadzenie dzieci w świat polskich tradycji kulinarnych. 
Cele szczegółowe:

– zapoznanie i rozbudzenie szacunku do tradycji i kultury; upowszechnienie wiedzy 
o radomszczańskiej zalewajce

– rozwijanie zainteresowań artystycznych
– tworzenie trwałej więzi z kulturą regionu
– promowanie dzieci uzdolnionych poprzez umożliwienie prezentacji ich twórczości 
– kształtowanie umiejętności samodzielnego zdobywania, gromadzenia i porządkowania 

informacji
– kształcenie nawyku zdrowej rywalizacji

§ 3
ZAKRES TEMATYCZNY KONKURSU

1.Zakres tematyczny prac konkursu obejmuje przedstawienie wyobrażeń dzieci o tradycyjnej 
potrawie z Radomska: jej składnikach, smaku, dobroczynnym wpływie na zdrowie, sposobie 
podawania, miejscu w kuchni polskiej.
2. Informacje dotyczące radomszczańskiej zalewajki znajdują się na stronie www.festiwal-
zalewajki.radomsko.pl, która może stanowić inspirację dla uczestników konkursu.

§ 4
ZASADY KONKURSU

1. Konkurs kierowany jest do dzieci z terenu Polski.
2. Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach wiekowych tj.:
a) kategoria I – obejmująca dzieci w wieku przedszkolnym
b) kategoria II – obejmująca uczniów klas I-III szkół podstawowych
3. W konkursie oceniane będą wyłącznie prace plastyczne spełniające następujące kryteria:
a) wykonane dowolną techniką plastyczną (rysowanie, malowanie, wyklejanie, wydzieranie, 
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wycinanie, grafika itp.) na papierze lub innym tradycyjnym nośniku właściwym dla technik 
plastycznych
b) sporządzone w formacie A3
4.Każdy uczestnik konkursu może zgłosić 2 prace plastyczne spełniające warunki 
konkursowe,wykonane indywidualnie i samodzielnie.
5. Każda praca powinna zawierać na odwrocie następujące informacje:
a) imię i nazwisko autora
b)wiek autora
c)adres domowy
d)telefon kontaktowy
6. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest przekazanie wraz z podpisaną pracą formularza 
zgłoszenia udziału w konkursie, stanowiącego Załącznik nr 1 do Regulaminu oraz podpisanej przez 
rodzica/ustawowego opiekuna dziecka, zgody na udział w konkursie stanowiącej Załącznik nr 2 do 
Regulaminu. Prace bez dołączonych formularzy nie biorą udziału w konkursie.
7. Zgłoszenia pracy może dokonać rodzic/opiekun prawny dziecka – autora pracy.
8. Organizator nie jest zobowiązany do zwrotu nadesłanych materiałów.

§ 5
TERMIN I MIEJSCE NADSYŁANIA PRAC

1. Prace należy nadsyłać na adres: Urząd Miasta, ul. Tysiąclecia 5, 97-500 Radomsko lub doręczać 
osobiście, z dopiskiem „Konkurs plastyczny " w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 sierpnia 
2012r. ( po tym terminie prace nie będą przyjmowane).
2. W przypadku przesyłki decydująca jest data stempla pocztowego.

 § 6
ORGANIZACJA I PRZEBIEG KONKURSU

1. Przystąpienie do konkursu oznacza zgodę  autora na postanowienia zawarte w niniejszym 
Regulaminie.
2. O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje Komisja Konkursowa składająca się z:
a) przedstawicieli Organizatora 
b) przedstawicieli środowiska artystycznego
3. Ocenie podlegać będą: znajomość tematu, pomysłowość i wartość artystyczna prac.
4.Wyłonienie zwycięzców odbędzie się w siedzibie Organizatora.
5. Wręczenie nagród nastąpi w dniu 9 września 2012r.  podczas III Ogólnopolskiego Festiwalu 
Zalewajki.

§ 7
NAGRODY

1. W każdej z dwóch kategorii Komisja Konkursowa przyzna atrakcyjne nagrody i wyróżnienia, 
a jej werdykt będzie ostateczny.
2. Komisja Konkursowa może przyznać dodatkowe nagrody nie wymienione w Regulaminie.
3. Wyłonieni laureaci o uzyskaniu nagród i wyróżnień zostaną powiadomieni pisemnie, 
telefonicznie lub drogą elektroniczną.
4. Wyniki konkursu będą również zamieszczone na stronie www.festiwal-zalewajki.radomsko.pl, 
www.radomsko.pl
5. Komisja Konkursowa wytypuje prace do udziału w wystawie pokonkursowej, która odbędzie się 
podczas III Ogólnopolskiego Festiwalu Zalewajki.
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§ 8
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejszy Regulamin dostępny jest w Urzędzie Miasta Radomska (ul. Tysiąclecia 5, 
Radomsko,pokój 208) oraz na stronach internetowych www.festiwal-zalewajki.radomsko.pl  oraz 
www.radomsko.pl
2. Organizator zastrzega sobie prawo do bezterminowego wykorzystania prac konkursowych w 
całości lub w części, w celach promocyjnych.
3. W przypadku pytań dotyczących konkursu Organizator jako osobę do kontaktu z uczestnikami 
konkursu wyznacza p. Wiolettę Marcinkowską, tel. 44/685 44 84, 
e-mail: w.marcinkowska@radomsko.pl
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Załącznik nr 1 do Regulaminu
konkursu plastycznego dla dzieci

   „Radomszczańska zalewajka ulubioną potrawą mojego dzieciństwa”

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W KONKURSIE
„RADOMSZCZAŃSKA ZALEWAJKA ULUBIONĄ POTRAWĄ MOJEGO DZIECIŃSTWA”

Ja niżej podpisany/a ….............................................................................................
                                      (imię i nazwisko rodzica/przedstawiciela ustawowego uczestnika)

zgłaszam do konkursu pracę mojego dziecka, która jest wykonana samodzielnie oraz nie była 

kiedykolwiek publikowana przez osoby trzecie i jest wolna od jakichkolwiek praw osób trzecich.

KATEGORIA

IMIĘ I NAZWISKO
UCZESTNIKA KONKURSU

WIEK/KLASA

NAZWA I ADRES SZKOŁY, TELEFON

DANE DO KONTAKTU 
(NR TELEFONU, E-MAIL)
RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO

….........................................................................................
         czytelny podpis rodzica/przedstawiciela ustawowego

….........................................................................................
miejscowość i data



Załącznik nr 2 do Regulaminu
konkursu plastycznego dla dzieci

   „Radomszczańska zalewajka ulubioną potrawą mojego dzieciństwa”

ZGODA PRZEDSTAWICIELA USTAWOWEGO DZIECKA 
NA UDZIAŁ W KONKURSIE PLASTYCZNYM

 „RADOMSZCZAŃSKA ZALEWAJKA ULUBIONĄ  POTRAWĄ  MOJEGO DZIECIŃSTWA”

Ja niżej podpisany(a) rodzic/opiekun prawny wyrażam zgodę na udział

…............................................................................................................................................................
(imię i nazwisko uczestnika)

w konkursie  plastycznym  „Radomszczańska  zalewajka  ulubioną  potrawą  mojego  dzieciństwa”. 
Zostałem/am zapoznany/a z warunkami  udziału w konkursie i akceptuję regulamin konkursu.

Przenoszę  na  Organizatora  autorskie  prawa  majątkowe i  prawa pokrewne  do wykonanej  pracy 
plastycznej  w  zakresie  niezbędnym  do  jego  publikacji  i/lub  innego  rozpowszechniania  oraz 
dokonywania  jego  opracowania  w  stopniu,  jaki  Organizator  uzna  za  stosowny  i  wskazany  
do  prawidłowej  realizacji  założeń  konkursu  bez  ograniczeń  czasowych  i  terytorialnych,  
na następujących polach eksploatacji:

– utrwalenie  i  zwielokrotnianie  techniką  drukarską,  reprograficzną,  zapisu  magnetycznego 
oraz techniką cyfrową

– rozpowszechniania  w  publikacjach  wydawanych  przez  Organizatora  oraz  na  stronach 
internetowych www.festiwal-zalewajki.radomsko.pl, www.radomsko.pl

– publiczne wystawianie
– publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu  

i czasie przez siebie wybranym

Wyrażam zgodę na na przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu i jego przedstawiciela 
ustawowego dla potrzeb niezbędnych dla prawidłowego przebiegu konkursu, zgodnie z ustawą  
z dnia 29 sierpnia 1997r.  o ochronie danych osobowych (  Dz. U. z 2002 r.  Nr 101, poz.  926  
ze zmianami).

….........................................................................................
         czytelny podpis rodzica/przedstawiciela ustawowego

….........................................................................................
        miejscowość i data
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