
 

 

 

 

 

 

“15 lat Polski w Unii Europejskiej”  

 
REGULAMIN KONKURSU 

 

§ 1 

Organizator konkursu i jego cele. 

 

1. Organizatorem konkursu jest Inwest-Park Sp. z o.o. oraz Prezydent Miasta Piły. 

2. Konkurs organizowany jest w ramach obchodów VI edycji Dni Otwartych Funduszy 

Europejskich, będących częścią kampanii europejskiej #EUin My Region, których 

organizatorem jest Minister Inwestycji i Rozwoju oraz w związku z obchodami 15-lecia 

Polski w Unii Europejskiej. 

3. Cele konkursu: 

 przygotowanie pracy plastycznej na temat 15-lecia Polski w Unii Europejskiej oraz 

korzyści z tego płynących dla Polaków, 

 popularyzacja wśród dzieci i młodzieży historii Polski w Unii Europejskiej oraz 

promowanie idei Unii Europejskiej i korzyści płynących z bycia obywatelem Europy, 

 zainteresowanie dzieci i młodzieży tematyką Unii Europejskiej, 

 umożliwienie doskonalenia zdolności plastycznych oraz kształtowanie wrażliwości 

estetycznej dzieci i młodzieży. 

 

§ 2 

Warunki uczestnictwa w konkursie. 

 

1. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół podstawowych oraz klas gimnazjalnych  

i szkół ponadgimnazjalnych znajdujących się na terenie miasta Piły. 

2. Każdy uczestnik może złożyć na konkurs jedną pracę plastyczną. 

3. Uczestnicy konkursu przygotowują swoje prace indywidualnie. 

4. Prace konkursowe muszą być wykonane zgodnie z przyjętymi i opisanymi w niniejszym 

regulaminie zasadami. 

5. Do konkursu mogą zostać zgłoszone tylko te prace, które nie zostały uprzednio zgłoszone do 

żadnego innego konkursu. 

6. Każdy uczestnik konkursu składa oświadczenie o nieodpłatnym przekazaniu majątkowych 

praw autorskich na rzecz Inwest-Parku, co potwierdzają rodzice lub opiekunowie prawni. 

7. Wzór oświadczenia, o którym mowa w pkt. 6 stanowi załącznik formularza zgłoszeniowego. 

 

§ 3 

Wymagania projektu. 

 

1. Pracę plastyczną należy przygotować w formacie nie mniejszym niż A3. 

2. Praca może być wykonana dowolną techniką ręczną (wszystkie techniki malarskie, 

graficzne i rysunkowe). 

3. Praca nie może naruszać praw autorskich innych osób. 

4. Prace nie spełniające powyższych kryteriów nie będą brały udziału w konkursie. 



 

§ 4 

Miejsce i termin składania prac konkursowych 

 

1. Prace należy składać w sekretariacie Inwest-Parku, ul. Dąbrowskiego 8, 64-920 Piła, 

od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30. 

2. Termin składania prac upływa 7 maja 2019 r. o godz. 15:00. 

3. Wraz z pracą konkursową należy dostarczyć wypełniony i podpisany w każdym punkcie 

formularz zgłoszeniowy do konkursu, który stanowi załącznik do niniejszego regulaminu. 

4. Złożenie formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na 

przetwarzanie danych osobowych  zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w 

związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - 

RODO) - Dz.Urz. UE L 119, s.1 oraz na podawanie do wiadomości publicznej imienia i 

nazwiska w związku z udziałem w niniejszym Konkursie we wszelkich ogłoszeniach, 

zapowiedziach i informacjach o Konkursie i jego wynikach, w tym opublikowanie danych 

osobowych na stronie internetowej Inwest-Park Sp. z o.o. (www.inwestpark.pila.pl) oraz na 

Facebook’u oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Piły (www.pila.pl) i na Facebook’u. 

5. Organizator po rozstrzygnięciu konkursu nie zwraca prac. 

6. Prace konkursowe, które zajęły I, II i III miejsce oraz prace wyróżnione zostaną 

zaprezentowane podczas wystawy w Inwest-Parku w dniu 10 maja 2019 r. podczas 

obchodów Dni Otwartych Funduszy Europejskich. Wystawa będzie otwarta dla 

zwiedzających w dniu 10 maja 2019 r., w godzinach od 10:00 do 14:00.  

 

 

§ 5 

Ocena prac konkursowych. 

 

1. Dostarczone prace zostaną podzielone na 3 grupy, odpowiednio według wieku uczestników: 

 

 grupa I – uczniowie klas I – III szkół podstawowych, 

 grupa II – uczniowie klas IV – VIII szkół podstawowych oraz oddziałów 

gimnazjalnych, 

 grupa III - uczniowie szkół ponadgimnazjalnych. 

 

2. Komisja oceniająca Konkursu, składająca się z przedstawicieli: Inwest-Park Sp. z o.o., 

Wydziału Rozwoju i Funduszy Europejskich miasta Piły, Regionalnego Centrum Kultury 

Fabryka Emocji w Pile,  dokona oceny prac zgodnie z następującymi kryteriami: 

 zgodność pracy z tematyką Konkursu, nawiązanie do polskiej historii w Unii 

Europejskiej i tematyki Unii Europejskiej, 

 ogólna kompozycja pracy, 

 estetyka wykonania, wywoływanie pozytywnych skojarzeń. 

2. Wyniki Konkursu zostaną podane do wiadomości publicznej na stronie internetowej Inwest-

Parku oraz Urzędu Miasta Piły oraz w jednostkach oświatowych, z których uczniowie 

wezmą udział  w konkursie. 

3. Decyzja komisji oceniającej jest ostateczna. 

 

§ 6 

Nagrody 

 

1. Spośród wszystkich nadesłanych prac jury nagrodzi w każdej z 3 grup wiekowych po 3 

najlepsze prace. Przewidziano nagrody rzeczowe o wartości: 

http://www.pila.pl/


 250 zł za I miejsce, 

 150 zł  za II miejsce, 

 100 zł za III miejsce, 

2. Organizatorzy mogą przyznać wyróżnienia tym uczestnikom konkursu, których prace 

zostaną uznane za interesujące. 

3. Każdy autor wyróżnionej pracy otrzyma nagrodę rzeczową. 

 

§ 7 

Postanowienia końcowe. 

 

1. W sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem rozstrzyga organizator konkursu. 

2. Regulamin będzie dostępny na stronie internetowej Inwest-Parku oraz Urzędu Miasta Piły 

oraz w jednostkach oświatowych na terenie miasta Piły. 

3. Przekazując pracę konkursową uczestnik potwierdza, że akceptuje zasady zawarte 

w niniejszym regulaminie. 

4. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania imion, nazwisk i informacji 

o laureatach konkursu w mediach. 

5. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszym 

regulaminie. 

6. Osobą wyznaczoną do kontaktu w sprawach niniejszego konkursu jest Pani Paulina 

Bryszkiewicz, Kierownik Pilskiego Inkubatora Przedsiębiorczości, Inwest-Park Sp. z o.o., 

tel. 67 353 31 43, e-mail: paulina.bryszkiewicz@inwestpark.pila.pl. 


