
Rodzinny konkurs plastyczny pt. „Odnawialne źródła energii w Gminie Nozdrzec” 

 
1. ORGANIZATOR: 

 

YVS Nozdrzec z honorowym patronatem Wójta Gminy Nozdrzec 

 

2. CELE KONKURSU: 

Celem Konkursu jest promowanie odnawialnych źródeł energii (OZE) takich jak energia 

wiatrowa, energia słoneczna, energia wodna, energia geotermalna, biomasa. Szerzenie 

świadomości społecznej w tematach związanych z zaletami korzystania z OZE, a także 

koniecznością zmian w zakresie produkcji energii w Polsce. To również nauka rozwijania 

wśród najmłodszych i ich rodzin wrażliwości ekologicznej, kształtowanie poczucia harmonii 

ze środowiskiem, wyzwalanie pozytywnego stosunku do świata przyrody, dostrzegania jego 

niezwykłych detali i umożliwienie zaprezentowania ich indywidualnych zdolności twórczych. 

To także promocja oraz popularyzacja działań YVS Nozdrzec. 

Konkurs zwraca uwagę na naukę właściwych reakcji w trosce o ochronę otaczającego nas 

świata. Kształtuje prawidłowe postawy i zachowania dzieci oraz ich rodziców, dziadków co 

powiększa grono osób świadomie dbających o naturalne zasoby środowiska. Chcielibyśmy 

wobec tego dać dzieciom oraz ich rodzicom możliwość twórczego wyrażenia siebie i swoich 

uczuć. Temat ochrony środowiska jest dzieciom znany i warto tę wiedzę utrwalać także 

poprzez edukacyjne działania plastyczne. 

 

3. ZAKRES TERYTORIALNY I UCZESTNICY: 

 

1. Konkurs jest skierowany do rodzin z terenu Gminy Nozdrzec. 

2. Każda rodzina może zgłosić jedną pracę.  

3. Plakat powinien być wspólną pracą rodziny. 

 

4. PRACA KONKURSOWA: 

Praca konkursowa musi być wykonana według własnego pomysłu, przy użyciu technik 

malarskich: farb, pasteli, kredek, ołówka. 

Do wykonania pracy można wykorzystać surowce wtórne np. rolki po papierze, kapsle, ostróżki 

z kredek, stare gazety. 

Format pracy A3 lub A4, pozostałe formaty nie będą brane pod uwagę. 

Nie będą dopuszczane prace wykonane na szkle, technikami komputerowym lub przy użyciu 

materiałów takich jak bibuła, brokat, plastelina, kasza, makaron, itp. 

5. TERMIN I MIEJSCE NADSYŁANIA PRAC: 

Prace konkursowe należy dostarczyć placówki najbliższej Biblioteki Publicznej. Wszystkie 

prace należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie  do 12 grudnia 2022 (poniedziałek), godz. 

10:00.  

Uwaga! Do każdej pracy powinien być dołączony Formularz Zgłoszeniowy stanowiący 

załącznik do Regulaminu. 



6. INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU ORAZ KRYTERIA OCENY 

PRAC : 

1. Nadesłane i zakwalifikowane prace konkursowe zostaną ocenione przez Kapitułę 

Konkursową. 

2. Komisja Konkursowa dokona oceny, biorąc pod uwagę następujące kryteria: 

• ‒ walory artystyczne, estetyczne i merytoryczne, 

• ‒ interpretacja i nawiązanie do tematu, 

• ‒ pomysłowość, kreatywność i oryginalność, 

• ‒ właściwy dobór techniki i środków, 

• ‒ przejrzystość i zwięzłość kompozycji, 

• ‒ umiejętności graficzne i kolorystyczne. 

3. Kapituła Konkursowa dokona oceny nadesłanych prac w terminie do 13.12.2022 r. 

4. Decyzje Kapituły Konkursowej są ostateczne i nieodwołalne. 

5. Laureat oraz Finaliści Konkursu zostaną powiadomieni telefonicznie o jego wynikach 

przez Organizatora Konkursu.  

6. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Organizatora: 

www.farma-nozdrzec.pl 

7. Autorzy najwyżej ocenionych prac otrzymają nagrody i wyróżnienia w dniu 14 grudnia 

2022r. na ceremonii z okazji otwarcia budowy Farmy Wiatrowej „Nozdrzec”. 

8. Każdy uczestnik Konkursu może zdobyć tylko jedną nagrodę w Konkursie. Wykaz 

nagród będzie dostępny na stronie Organizatora. 

9. Nagrodę otrzymają: 

• ‒ Zwycięzca ‒ laureat Konkursu za zajęcie I miejsca – nagroda główna, 

• ‒ Finalista konkursu za zajęcie II miejsca – nagroda dodatkowa, 

• ‒ Finalista Konkursu za zajęcie III miejsca – nagroda dodatkowa. 

10. Organizator dopuszcza możliwość przyznania większej liczby nagród za dodatkowe 

wyróżnienia. 

11. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z udzieleniem zgody na nieodpłatne 

przeniesienie autorskich praw majątkowych dotyczących nadesłanych prac na rzecz 

Organizatora, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, w zakresie wykorzystania 

techniką drukarską i cyfrową, wystawiania, udostępniania na stronach internetowych 

Organizatora oraz we wszelkich publikacjach oraz materiałach informacyjnych, 

promocyjnych i reklamowych, bez względu na sposób ich zwielokrotnienia  

i wprowadzania do obrotu, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r.o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1062). 

12. Nadesłane prace nie podlegają zwrotowi. 

13. Zakwalifikowane do Konkursu prace plastyczne, z informacją o autorze, mogą być 

przedmiotem ekspozycji w miejscu wskazanym przez Organizatora. 

14. Prace plastyczne mogą być nieodpłatnie wykorzystane na stronach internetowych 

Organizatora, w innych mediach wewnętrznych i zewnętrznych, a także publikacjach, 

kalendarzach oraz we wszelkich materiałach informacyjnych, promocyjnych  

i reklamowych Organizatora. 

15. Dane osobowe uczestników konkursu podlegają ochronie zgodnie z ustawą z 10 maja 

2018 r.o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) oraz 

rozporządzeniem Parlamentu 

16. Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danychoraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119  



z 4.05.2016 r., str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 127 z23.05.2018 r., str. 2, ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych, określane jako „RODO”). 

 

7. UWAGI DODATKOWE 

1. Rozstrzygnięcie jury jest ostateczne (od werdyktu nie przysługuje odwołanie).  

2. Wszelkie sprawy nieuwzględnione w regulaminie rozstrzyga Organizator.  

3. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na publikacje zdjęć  

z uroczystości rozstrzygnięcia konkursu. 

4. Z chwilą nadesłania prace przechodzą na własność Organizatora. 

5. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na bezpłatne 

wykorzystywanie nadesłanych prac konkursowych w ramach działalności 

Organizatora.  

6. Dodatkowych informacji udziela Katarzyna Grudka, tel. 532 302 109, e-mail: 

katarzyna@cerac.energy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                               

 

 



 Załącznik 1 do Regulaminu 

 
 

Metryczka pracy plastycznej 

 

Imię i nazwisko uczestników Konkursu 
 

 

Miejsce zamieszkania  

Adres email i telefon kontaktowy w celu powiadomienia  

w przypadku przyznania nagrody lub wyróżnienia 

 

 

 

1. Oświadczam, że załączona praca została wykonana przez zgłaszanego przeze mnie 

uczestnika wraz z członkami jego rodziny. 

2. Oświadczam, że zapoznałem/-łam się z Regulaminem konkursu i wyrażam zgodę na udział 

w konkursie zgodnie z określonymi w nim warunkami. 

3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez YVS Nozdrzec  moich danych osobowych oraz 

danych osobowych zgłaszanego przeze mnie uczestnika, zgodnie z zasadami określonymi 

w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. 

poz. 922 z późn.zm.). 

4. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej: www.farma-nozdrzec.pl 

 

 

                                                         ………………………………………………… 

                                                             data i podpis rodzica/opiekuna prawnego uczestnika 

 

 

 


