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Regulamin konkursu plastycznego  

„Czym dla Ciebie jest Unia Europejska?” 

 

 

§ 1  

Cele konkursu 

 

Celem Konkursu jest: 

1) zachęcenie uczniów do czynnego zainteresowania się tematyką Unii Europejskiej, 

skierowanie uwagi najmłodszych na zmiany, jakie nastąpiły w ich otoczeniu od czasu 

akcesji Polski do Unii Europejskiej, 

2) popularyzowanie wiedzy o funduszach unijnych oraz ich roli w procesie rozwoju 

naszego kraju, 

3) rozwój umiejętności plastycznych wśród dzieci. 

 

 

§2 

Organizator konkursu 

 

1) Organizatorem Konkursu jest Przewodnicząca sejmowej Komisji ds. Unii 

Europejskiej Poseł na Sejm RP Agnieszka Pomaska. 

 

2) Adres organizatora:  

Biuro poselskie Agnieszki Pomaskiej 

Al. Grunwaldzka 82 (C.H. Manhattan, IVp.) 

80-244 Gdańsk 

tel. (58) 767 72 40, fax (58) 767 72 44 

 

3) Osoba upoważniania do udzielania informacji na temat Konkursu:  

Pani Kalina Samolewicz, tel. (58) 767 72 40, 

e-mail: biuro@pomaska.pl 

 

4) Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu. 

 

 

§3 

Założenia organizacyjne 

 

1) Konkurs zostanie przeprowadzony za pośrednictwem szkół podstawowych - 

mieszczących się w następujących powiatach: gdańskim, kwidzyńskim, malborskim, 

nowodworskim, starogardzkim, sztumskim, tczewskim, a także miastach na prawach 

powiatu: Gdańsku i Sopocie - wśród uczniów tychże szkół, w jednej kategorii 

wiekowej: uczniowie klas IV-VI. 

2) Konkurs rozpoczyna się w dniu 1 września 2014 r. 
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3) Udział w Konkursie jest bezpłatny. 

4) Prace nadesłane na Konkurs muszą być pracami własnymi, nigdzie wcześniej 

niepublikowanymi, nie przedstawianymi na innych konkursach. Nadesłanie pracy  

na Konkurs jest jednoznaczne ze złożeniem deklaracji o tych faktach. 

5) Prace mogą być wykonane jedynie kredkami albo flamastrami. 

6) Prace powinny być wykonane na papierze w formacie A4 (210 mm x 297 mm). 

7) Tematyka prac powinna nawiązywać do tytułu konkursu tj. „Czym dla Ciebie jest 

Unia Europejska?”. Organizator pozostawia dowolność interpretacji tematu. 

8) Każda praca powinna zawierać na odwrocie następujące dane: imię i nazwisko ucznia, 

nr klasy (np. 4A) oraz nazwę i adres szkoły. 

9) Udział w Konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa do 

publikacji prac w Internecie na stronie internetowej organizatora www.pomaska.pl, 

a także kontach w następujących portalach: Facebook www.facebook.com/apomaska 

oraz Instagram www.instagram.com/pomaska 

10) Osoby nadsyłające prace konkursowe wyrażają zgodę na przetwarzanie przez 

Organizatora Konkursu swoich danych osobowych (Ustawa o ochronie danych 

osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Dz. U. Nr 133, poz. 833, z późn. zm). 

11) Prace zgłoszone do Konkursu nie będą zwracane autorom. Zgłoszenie prac do 

Konkursu jest równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem na Organizatora prawa 

własności złożonych egzemplarzy prac. 

12) Prace nie spełniające zasad uczestnictwa nie będą brane pod uwagę przez Komisję 

Konkursową. 

13) Organizatorzy nie odpowiadają za zniszczenie prac w trakcie ich przewozu. 

14) Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie internetowej Poseł na Sejm RP 

Agnieszki Pomaskiej www.pomaska.pl 

15) Sytuacje nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator Konkursu. 

 

 

§4 

Ocena prac konkursowych 

 

1. Każda ze szkół może przesłać na Konkurs dowolną ilość prac swoich uczniów, każda 

praca  musi być innego autorstwa.  

2. Prace należy składać osobiście, nadsyłać pocztą lub przesyłką kurierską (na koszt 

nadsyłającego) do dnia 30 września 2014 roku (decyduje data stempla pocztowego)  

na adres:  

Biuro poselskie Agnieszki Pomaskiej 

Al. Grunwaldzka 82 (C.H. Manhattan, IVp.) 

80-244 Gdańsk 

Z dopiskiem: Konkurs plastyczny 

 

3. O wyłonieniu zwycięskich szkół w Konkursie decyduje Komisja Konkursowa,  

w skład której wchodzą Poseł na Sejm RP Agnieszka Pomaska oraz współpracownicy 

biura poselskiego Agnieszki Pomaskiej. 
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4. Kryteria oceny ustalone zostają w następujący sposób: 

a) trafność doboru tematu prac, 

b) jakość wykonania, 

c) oryginalność, 

d) stopień trudności wykonania. 

5. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne. 

 

 

§5 

Ogłoszenie wyników Konkursu 

 

1. Lista nagrodzonych szkół zostanie opublikowana na stronie internetowej Poseł na 

Sejm RP Agnieszki Pomaskiej www.pomaska.pl w dniu 10 października 2014 r. 

2. Dyrekcje nagrodzonych szkół zostaną powiadomione telefonicznie o wynikach 

Konkursu w terminie do 13 października 2014 r. 

 

 

§5 

Nagrody 

 

1. Organizator przyzna zwycięskim szkołom następujące nagrody:  

 

I miejsce:  

30 piłek sportowych (10 do piłki nożnej, 10 do koszykówki, 10 do siatkówki). 

 

II oraz III miejsce: pamiątkowy puchar. 
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