
REGULAMIN  

KONKURSU PLASTYCZNEGO 

„Rodziny inspirują Lublin”

§1
Organizator

Organizatorem Konkursu „Rodziny inspirują Lublin” jest Prezydent Miasta Lublin. 

§2
Cele konkursu

1. Konkurs organizowany jest z okazji jubileuszu 5-lecia Programu „Rodzina Trzy Plus”.

2. Celem Konkursu jest:

• popularyzacja działań „Programu Rodzina Trzy Plus”;

• promowanie dzietności i wartości rodzinnych;

• budowanie przychylnego klimatu dla dużych rodzin w Lublinie;

• zaprezentowanie Lublina jako miasta, w którym dostępne są różne formy zabawy i rozrywki ;

• przybliżenie walorów Lublina: przyrodniczych, kulturowych, rekreacyjnych, sportowych;

• promowanie takich wartości jak rodzina, przyjaźń, miłość, tolerancja, wsparcie;

• propagowanie kultury i sztuki wśród dzieci i młodzieży;

• kształtowanie wyobraźni uczniów;

• wdrażanie i rozwijanie samodzielnej pracy twórczej;

• rozwijanie kreatywności, uzdolnień plastycznych, wrażliwości artystycznej dzieci i młodzieży;

• inspirowanie do twórczych poszukiwań w dziedzinie plastyki.

§3
Uczestnicy Konkursu

Konkurs adresowany jest wyłącznie do dzieci z dużych rodzin, członków Programu „Rodzina Trzy Plus”, 

w wieku od 4 do 12 lat w następujących kategoriach wiekowych:

• I kategoria - dzieci w wielu od 4 do 6 lat,

• II kategoria - dzieci w wielu od 7 do 9 lat,

• III kategoria - dzieci w wielu od 10 do 12 lat.

§4
Zasady Konkursu



1. Konkurs  „Rodziny  inspirują  Lublin” ma  charakter  zamknięty  i  zorganizowany  zostanie 

w Dzielnicowym Domu Kultury Bronowice przy ul. Krańcowej 106 w Lublinie, w dniu 13 maja 2017 r., 

w godzinach od 10.00 – 14.00.

2. Zadaniem uczestników będzie wykonanie jednej pracy plastycznej w technice płaskiej.

3. Uczestnicy Konkursu podzieleni będą na trzy kategorie wiekowe, o których mowa w §3 niniejszego 

Regulaminu. 

4.  W trakcie  trwania  Konkursu  zapewniona zostanie  opieka pedagogiczna  oraz  pomoc specjalistów 

w dziedzinie sztuk pięknych.

5. Materiały do wykonania konkursowych prac plastycznych przygotowane zostaną przez Organizatora.

6. Tematyka prac plastycznych powinna nawiązywać do hasła Konkursu: „Rodziny inspirują Lublin”.

7. Wykonane prace konkursowe stanowią własność Organizatora.

8.  Przystąpienie  do  Konkursu  oraz  akceptacja  poniższego  Regulaminu  następuje  w  momencie 

podpisania  i  złożenia  przez  rodzica/opiekuna  prawnego  reprezentującego  uczestnika  Konkursu 

Formularza zgłoszeniowego. 

9. Zgłoszenie do Konkursu jest  jednoznaczne ze zgodą rodzica/opiekuna prawnego na gromadzenie, 

przetwarzanie i publikację danych osobowych przez Organizatora zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. 

o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016, poz. 922) w celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu, 

a także późniejszego wykorzystania związanego z upowszechnianiem i eksploatacją prac plastycznych. 

10. Z chwilą złożenia pracy Organizatorowi autor przenosi nieodpłatnie na Organizatora całość (udziela 

nieodpłatnie niewyłącznej licencji na niekomercyjne wykorzystanie pracy przez Organizatora) autorskich 

praw majątkowych do pracy na polach eksploatacji określonych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. 

o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2016, poz. 666 z późn. zm.) oraz do różnych form 

publikacji  i  eksploatacji  prac  tj.  druku  w  dowolnej  liczbie  publikacji  i  w  dowolnym  nakładzie, 

upubliczniania  ich  w  Internecie,  na  potrzeby  wystawy  oraz  w  innych  formach,  nadających  się  do 

rozpowszechniania  w  ramach  działań  Organizatora,  bez  ograniczeń  czasowych  i  terytorialnych. 

Publikacja zawierać będzie imię i nazwisko autora pracy. 

11. Wykonane prace plastyczne będą eksponowane podczas uroczystej Gali z okazji jubileuszu 5-lecia 

Programu  „Rodzina  Trzy  Plus”,  a  następnie  w  ramach  wystawy  czasowej,  w  innych  miejscach 

użyteczności publicznej.

§5
Zgłoszenia do Konkursu

1.  Uczestnictwo  dzieci  w  Konkursie  będzie  możliwe  wyłącznie  po  wcześniejszym  zgłoszeniu  przez 

rodziców lub opiekunów, w sposób określony w pkt. 6. Formularz zgłoszeniowy stanowi Załącznik  nr 1 

do niniejszego Regulaminu.

2. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest w siedzibie Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu 

Miasta Lublin przy ul. Stanisława Leszczyńskiego 20, 20-069 Lublin, pok. 503 (V piętro) oraz na stronie 

internetowej Programu www.trzyplus.lublin.eu.

3. Zgłoszone do Konkursu mogą być wyłącznie dzieci, członkowie Programu „Rodzina Trzy Plus”.



4. Zgłoszenia do Konkursu przyjmowane są w terminie od 3 kwietnia 2017 r. do 4 maja 2017 r.

5. Liczba uczestników Konkursu jest ograniczona i dla poszczególnych kategorii wynosi:

• I kategoria - dzieci w wielu od 4 do 6 lat – 60 dzieci; 

• II kategoria - dzieci w wielu od 7 do 9  lat – 60 dzieci;

• III kategoria - dzieci w wielu od 10 do 12 lat – 60 dzieci.

6. Zgłoszeń do Konkursu dokonywać należy w następujący sposób:

• dostarczyć  osobiście  do  Urzędu  Miasta  Lublin,  Wydział  Zdrowia  i  Spraw  Społecznych, 

ul. Stanisława Leszczyńskiego 20, pokój nr 503  (V piętro), w dniach od poniedziałku do piątku 

w godzinach 8.00-15.00;

lub

• wysłać  mailowo na  adres:  www.trzyplus.lublin.eu   z  dopiskiem  "Konkurs  plastyczny:  Rodziny 

inspirują Lublin”.

7. O udziale w Konkursie decyduje kolejność zgłoszeń.

8. Dostarczone Formularze zgłoszeniowe przechodzą na własność Organizatora.

9.  Złożenie  Formularza  zgłoszeniowego  do  Konkursu  jest  jednoznaczne  z  akceptacją  niniejszego 

Regulaminu.

§ 6
Wybór laureatów

1. Oceny prac konkursowych dokonuje Kapituła powołana przez Organizatora.

2. Kapituła Konkursowa dokona oceny prac według następujących kryteriów: 

• walory artystyczne,  

• zgodność z tematyką konkursu, 

• interpretacja tematu, 

• oryginalność  pomysłu,

• samodzielność wykonania pracy.

3. Prace będą oceniane w trzech kategoriach wiekowych wymienionych w § 3 niniejszego Regulaminu. 

4. Decyzja Kapituły Konkursowej jest ostateczna.

5.  O  wynikach  Konkursu,  terminie  wręczenia  nagród  oraz  wystawie  prac  Organizator  poinformuje 

Laureatów poprzez wysłanie wiadomości e-mail lub telefonicznie.

6. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Organizatora: www.trzyplus.lublin.eu. 

§ 7
Nagrody w Konkursie

1.  W  każdej  kategorii  wiekowej  przewidziane  są  atrakcyjne  nagrody  rzeczowe  za  zajęcie  trzech 

pierwszych miejsc. Dla wszystkich autorów prac plastycznych przewidziane są dyplomy potwierdzające 

uczestnictwo w Konkursie.

2. Ostateczna decyzja dotycząca rodzaju i ilości przyznanych nagród należy do Organizatora.



§ 8
Postanowienia Końcowe

1.  Obsługę  techniczno  –  organizacyjną  Konkursu  zapewnia  Wydział  Zdrowia  i  Spraw Społecznych 

Urzędu Miasta Lublin wraz z Dzielnicowym Domem Kultury „Bronowice” w Lublinie.

2.  Adres  Organizatora:  Urząd  Miasta  Lublin,  Wydział  Zdrowia  i  Spraw Społecznych,  ul.  Stanisława 

Leszczyńskiego 20, 20 – 069 Lublin, tel. (81) 466 34 00, e-mail: trzyplus@lublin.eu

3. Uroczyste otwarcie wystawy oraz wręczenie nagród nastąpi podczas Gali z okazji jubileuszu 5-lecia 

Programu „Rodzina Trzy Plus” w dniu 31 maja 2017 r. w siedzibie Centrum Kultury w Lublinie.

4.  Regulamin  Konkursu  wraz  z  załącznikiem  dostępny  jest  w  siedzibie  Wydziału  Zdrowia  i  Spraw 

Społecznych Urzędu Miasta Lublin przy ul. Stanisława Leszczyńskiego 20, 20-069 Lublin oraz na stronie 

internetowej Programu: www.trzyplus.lublin.eu.

5.  Wszystkie  dodatkowe  informacje  dotyczące  Konkursu  można  uzyskać  na  stronie  internetowej 

www.trzyplus.lublin.eu lub pod nr telefonu 81 466 34 42.

6. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie w czasie trwania Konkursu.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do anulowania Konkursu bez podania przyczyny.


