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Regulamin konkursu plastycznego dla dzieci z przedszkoli i szkół uczestniczących w 

kampanii informacyjno-edukacyjnej „Ekologiczne przedszkolaki z Mazurskiego Morza” 

Hasło konkursu: W czystej wodzie zdrowa ryba 

I. Organizator Konkursu - Organizatorem Konkursu Lokalna Grupa Działania „Mazurskie 

Morze”, ul. Leśna 22, 12-250 Orzysz, zwana dalej LGD MM. 

II. Zasięg Konkursu - Konkurs prowadzony jest w oparciu o niniejszy Regulamin w 

przedszkolach zakwalifikowanych do udziału w kampanii informacyjno-edukacyjnej „Ekologiczne 

przedszkolaki z Mazurskiego Morza”, zwanej dalej kampanią. 

III. Uczestnictwo w Konkursie - Uczestnikiem Konkursu może być każde dziecko z Przedszkola 

uczestniczącego w kampanii. Konkurs przeprowadzany jest w dwóch kategoriach: 

- dzieci w wieku 3 lat, 

- dzieci w wieku 4-5 lat 

IV. Przedmiot Konkursu 

1. Przedmiotem Konkursu jest praca plastyczna nawiązująca do hasła „W czystej wodzie zdrowa 

ryba” 

2. Celem Konkursu jest utrwalenie wiedzy na temat fauny i flory charakterystycznej dla obszaru 

LGD MM. 

3. Praca plastyczna może być wykonana dowolną techniką plastyczną i w dowolnym formacie. 

4. Praca plastyczna musi zawierać imię i nazwisko, wiek autora pracy oraz nazwę Przedszkola (na 

odwrocie pracy lub w postaci dołączonej karty). 

5. Przedszkole wyłania w każdej kategorii 3 laureatów (I, II, III miejsce). 

6. Przedszkole po rozstrzygnięciu konkursu dostarcza do LGD MM listę osób nagrodzonych i 

ustala z LGD MM termin wręczenia w Przedszkolu nagród dla zwycięzców i uczestników 

konkursu. Prace laureatów I, II, III miejsca zostaną przekazane LGD MM po uroczystości 

wręczenia nagród. 

7. Przedszkole zgłaszając się do Konkursu wyraża zgodę na wykorzystanie prac oraz danych do 

celów informacyjno-promocyjnych przez Organizatora, a w szczególności publikacji na stronie 

internetowej www.lgd.mazurskiemorze.pl. 

V. Terminy Konkursu 

1. Prace konkursowe Komisja w przedszkolu ocenia do 25 października 2019 r. Wykaz laureatów 

(imię, nazwisko, wiek, miejsce) Przedszkole dostarczy do Biura LGD MM, lub przekaże drogą 

elektroniczną na adres: biuro@lgd.mazurskiemorze.pl najpóźniej do dnia 31 października 2019r. 

Rozstrzygnięcia konkursu dokona komisja konkursowa powołana przez Dyrektora 

2. Wyniki Konkursu opublikowane zostaną na stronie internetowej umieszczonej na domenie 

www.lgd.mazurskiemorze.pl. Prace konkursowe mogą być wykorzystane we wszelkich 

publikacjach promocyjno-informacyjnych firmowanych przez LGD MM 
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5. Zwycięzcy konkursu otrzymają nagrody podczas spotkania zorganizowanego przez Przedszkole. 

Dokładną datę Przedszkole ustali po uzgodnieniu z LGD MM. 

VI. Nagrody 

1. Autorzy wszystkich prac otrzymają drobne nagrody rzeczowe oraz dyplomy. Wykaz 

uczestników (imię, nazwisko, wiek) Przedszkole dostarczy do Biura LGD MM lub przekaże 

drogą elektroniczną na adres: biuro@lgd.mazurskiemorze.pl najpóźniej do dnia 31 października 

2019r. 

2. Laureaci Konkursu otrzymają poniższe nagrody: 

- kategoria 3-latków – nagroda rzeczowa za I, II, III miejsce, 

- kategoria 4-5 latków – nagroda rzeczowa za I, II, III miejsce 

VII. Postanowienia końcowe 

1. Regulamin niniejszego Konkursu dostępny jest na stronie internetowej 

www.lgd.mazurskiemorze.pl jak również w siedzibie Biura LGD MM.  

2. Nagrody i dyplomy dla uczestników konkursu zapewnia Organizator. 

3. Przedszkole zgłaszając się do udziału w kampanii zapewnia spełnienie wymogu uzyskania zgody 

na przetwarzanie danych osobowych uczestników konkursu zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a 

Rozporządzenia 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 (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych)” przez organizatora konkursu w celu przeprowadzenia 

konkursu oraz dalszego wykorzystania prac konkursowych. 
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