
 

„     „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” 

 

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO 

promującego obszar LGD „Maskotka Powiatu Niżańskiego”  

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Organizatorami Konkursu Plastycznego promującego obszar Lokalnej Grupy Działania 

Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej” pod nazwą „Maskotka Powiatu 

Niżańskiego” jest Stowarzyszenie „Niżańskie Centrum Rozwoju” oraz Powiat Niżański.  

2. Celem Konkursu jest zaprojektowanie maskotki, która swoim wizerunkiem będzie 

służyła promowaniu obszaru LGD – Powiatu Niżańskiego podczas różnego typu imprez                         

i spotkań skierowanych do mieszkańców powiatu oraz turystów.  

WARUNKI UCZESTNICTWA 

1. Konkurs plastyczny skierowany jest zarówno do mieszkańców obszaru LGD – Powiatu 

Niżańskiego jak i osób odwiedzających Powiat Niżański. Konkurs skierowany jest         

w szczególności do najmłodszych.  

2. Uczestnictwo w Konkursie jest bezpłatne i dobrowolne. 

3. Uczestnicy Konkursu poszukując informacji na temat obszaru LGD opracują model 

maskotki właściwy dla obszaru LGD – Powiatu Niżańskiego.  

4. Każdy uczestnik może zgłosić do Konkursu jedną pracę, której jest autorem.  

5. Prace konkursowe mogą być wykonane:  

a) ręcznie w formie maskotki na podstawie projektu własnego autorstwa, technika  

dowolna (wysokość maskotki 20-25 cm), 

b) w formie rysunku, technika dowolna, format A4. 

6. Praca powinna przyczyniać się do promocji obszaru LGD – Powiatu Niżańskiego. 

7. Praca powinna być niepowtarzalna, oryginalna, prosta, bez skomplikowanych elementów 

(tak aby możliwe było jej wykonanie w wysokości 20-25 cm bez utraty szczegółów). 

8. Wskazane jest, by uczestnik zaproponował również nazwę dla zaprojektowanej przez 

siebie maskotki. 

9. Każda praca powinna być czytelnie podpisana.  

10. Do pracy należy dołączyć:  

a) wypełniony formularz zgłoszeniowy (w przypadku osób które nie ukończyły 18 

roku życia formularz podpisuje rodzic/opiekun prawny) – Załącznik nr 1, 

b) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeniesienie autorskich praw majątkowych 

na Organizatorów (w przypadku osób które nie ukończyły 18 roku życia 

oświadczenie podpisuje rodzic/opiekun prawny) – Załącznik nr 2,  

c) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych 

(w przypadku osób które nie ukończyły 18 roku życia oświadczenie podpisuje 

rodzic/opiekun prawny) – Załącznik nr 3.  

Wzory dokumentów dostępne są na stronie internetowej Organizatorów: 

www.stowarzyszeniencr.pl oraz www.powiat-nisko.pl   

Prace konkursowe, do których nie dołączono ww. dokumentów nie będą rozpatrywane 

przez Komisję konkursową.  

http://www.stowarzyszeniencr.pl/
http://www.powiat-nisko.pl/


 

11. Dane osobowe uczestników Konkursu będą wykorzystane wyłącznie w ceu 

przeprowadzenia Konkursu. Jednocześnie, poprzez podanie danych osobowych, 

uczestnik wyraża zgodę na opublikowanie jego imienia i nazwiska oraz pracy 

konkursowej na stronie internetowej Organizatorów.    

TERMIN I MIEJSCE NADSYŁANIA PRAC 

1. Prace konkursowe wraz z dokumentami należy dostarczyć w terminie do dnia 

6  kwietnia 2020 r. (poniedziałek) na adres: Stowarzyszenie „Niżańskie Centrum 

Rozwoju”, Racławice, ul. Rudnicka 15, 37-400 Nisko z dopiskiem: Konkurs 

plastyczny „Maskotka Powiatu Niżańskiego”. 

2. Prace konkursowe wraz z dokumentami można dostarczyć: 

a) osobiście – do Stowarzyszenia „Niżańskie Centrum Rozwoju”, Racławice, 

ul. Rudnicka 15,  37-400 Nisko od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-

15:30, 

b) za pośrednictwem poczty – na adres: Stowarzyszenie „Niżańskie Centrum 

Rozwoju”, Racławice, ul. Rudnicka 15, 37-400 Nisko (liczy się data wpływu 

pracy konkursowej wraz z dokumentami). 

3. Przesłane prace przechodzą na własność Organizatorów. 

ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD 

1. Nadesłane prace zostaną ocenione przez wyłonioną przez Organizatorów Komisję 

konkursową według następujących kryteriów:  

a) zgodność wykonanej pracy z hasłem przewodnim Konkursu, 

b) pomysł, 

c) niepowtarzalność i oryginalność,  

d) estetyka wykonania pracy,  

e) cechy projektu właściwe dla obszaru LGD – Powiatu Niżańskiego.  

2. Spośród zakwalifikowanych prac Komisja Konkursowa wybierze jedną pracę, która 

zostanie maskotką promującą obszar Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia 

„Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej” – Powiat Niżański.  

3. Laureaci zajmujący trzy pierwsze miejsca otrzymają nagrody rzeczowe. Wszyscy 

uczestnicy otrzymają dyplomy.  

4. Rozstrzygniecie Konkursu nastąpi w terminie do dnia 20 kwietnia 2020 r.  

5. Ogłoszenie wyników Konkursu zamieszczone zostanie na stronie internetowej 

Stowarzyszenia „Niżańskie Centrum Rozwoju” oraz Powiatu Niżańskiego w terminie 

dwóch dni od rozstrzygnięcia.  

6. Uroczyste wręczenie nagród i dyplomów nastąpi podczas imprezy plenerowej Jarmark 

Turystyczny, która odbędzie się na obszarze Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia 

„Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej” – Powiat Niżański (o szczegółach i terminie  

laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie). 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Przystąpienie do Konkursu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie 

przez Organizatorów danych osobowych uczestnika Konkursu i akceptacji niniejszego 

regulaminu. 



 

2. Przesłane prace konkursowe nie podlegają zwrotowi i pozostają własnością 

Organizatorów. 

3. Organizatorzy Konkursu w celu opracowania projektu maskotki mają prawo do 

dokonywania modyfikacji, przeróbek, zmian, uzupełnień oraz wykorzystania w całości 

lub części, rozpowszechniania dzieła bez oznaczenia jego autorstwa.  

4. Organizatorzy zastrzegają możliwość dokonywania zmian regulaminu w trakcie trwania 

Konkursu. 

5. Wszelkie zapytania należy kierować do Pani Danuty Cieślak, nr tel. 15 8415408 w. 221.  

6. Konkurs przeprowadzany jest w ramach operacji pt. „Promocja graficzna powiatu 

niżańskiego” w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach 

strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020”.  

7. Konkurs realizowany jest w ramach operacji „Promocja graficzna powiatu 

niżańskiego”, na podstawie umowy zawartej  z Województwem Podkarpackim w dniu 

16.09.2019 r., numer: 00903-6935-UM0911490/19, w ramach poddziałania „Wsparcie na 

wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez 

społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy 

LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 

w zakresie/zakresach: Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług 

lokalnych. 

 

 

 


