
 

 

    Regulamin konkursu  

   „Nasz kalendarz 2023” 

 
 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1.1. Organizator konkursu: 

Starosta Będziński Sebastian Szaleniec  
 

1.2. Cele konkursu: 

 - rozwijanie wyobraźni i kreatywności dzieci, 

 - poszukiwanie twórczych rozwiązań, 

 - rozwijanie umiejętności przeżywania i dostrzegania piękna przyrody, 

 - wyrażanie kolorem atmosfery i specyfiki danej pory roku, 

 - wydanie kalendarza ilustrowanego pracami nagrodzonymi w konkursie.  

 

1.3. Konkurs organizowany jest na terytorium Powiatu Będzińskiego. 

 

 

2. UCZESTNICY 

 

Konkurs adresowany jest do klas I-III szkół podstawowych, funkcjonujących na terenie 

powiatu będzińskiego. Nadesłana praca konkursowa musi być efektem pracy całej klasy, 

oceniane są prace zbiorowe. 

 

 

3. BIEŻĄCE INFORMACJE NA TEMAT KONKURSU 
 

3.1. Wszelkie informacje na temat konkursu zamieszczone zostaną na stronie internetowej 

www.powiat.bedzin.pl oraz na profilu społecznościowym Facebook Powiatu Będzińskiego.  

3.2. Koordynatorem konkursu w imieniu organizatorów jest Wydział Oświaty Starostwa 

Powiatowego w Będzinie, przy ulicy Jana Sączewskiego 6, nr tel. 32 368 07 44. 

 

 

4. HARMONOGRAM KONKURSU 

 

4.1. Termin ogłoszenia konkursu: 20 października 2022 roku 

4.2. Termin nadsyłania prac: 7 listopada 2022 roku 

4.4. Termin ogłoszenia wyników: 15 listopada 2022 roku  

 



5. ZASADY, TRYB ZGŁASZANIA, PRZEBIEG KONKURSU 

 

5.1. Tematyka prac:  

Tematyka prac musi być związana z ulubionymi miejscami znajdującymi się na terenie powiatu 

będzińskiego, przedstawionymi za pomocą plastycznych środków wyrazu.  

5.2. Forma: praca powinna być ilustracją każdego z dwunastu miesięcy roku. Nie umieszczamy na 

pracach napisów i kalendarium. Każdy miesiąc musi stanowić osobną ilustrację na osobnej kartce. 

5.3. Technika: - malarstwo (z wyłączeniem malarstwa na szkle oraz batiku i fotografii) - pastel, - inne 

płaskie i trwałe techniki plastyczne. 

5.4. Format: - A3 (42 x 29,7 cm) lub A4 (29,7 x 21 cm)– cała praca w jednym, wybranym formacie,  

w układzie poziomym. Prosimy nie rolować oraz nie oprawiać prac w ramki. Prosimy precyzyjnie 

przestrzegać wyznaczonego regulaminem formatu prac.  

5.5. Każda praca konkursowa powinna być opatrzona kartą informacyjną, zawierającą 

następujące dane: klasa, nazwa i adres szkoły, telefon kontaktowy i adres e-mail, stanowiącą 

załącznik do niniejszego regulaminu. 

5.6. Jeden klasa może nadesłać tylko 1 pracę, zgłaszającym jest wychowawca klasy. 

5.7. Dostarczenie pracy na konkurs równoznaczne jest z akceptacją niniejszego regulaminu.  

 

 

6. TERMIN I MIEJSCE NADESŁANIA PRAC 

 

6.1. Prace są przyjmowane w nieprzekraczalnym terminie do: 7 listopada 2022 roku go 

godziny 16:00. 

6.2. Prace należy składać wraz z załącznikiem nr 1 i 2
1
 Wydziale Oświaty Starostwa 

Powiatowego w Będzinie, pokój 205, II piętro, ul. Jana Sączewskiego 6, 42-500 Będzin. 

 

 

7. OGŁOSZENIE WYNIKÓW I NAGRODY 

 

7.1 .Spośród nadesłanych prac komisja konkursowa wyłoni laureatów I, II oraz III miejsca. 

7.2. Ogłoszenie wyników w wyznaczonym terminie zostanie opublikowane na stronie 

internetowej Powiatu. 

7.3. Laureaci konkursu zostaną poinformowani o wynikach w formie telefonicznej oraz 

mailowej. 

7.4. Zwycięzcy konkursu otrzymają atrakcyjne nagrody. 

7.5. Komisja konkursowa może zdecydować o przyznaniu dodatkowych nagród i wyróżnień. 

 

 

7. PRAWA AUTORSKIE 

 

Zgłoszenie do konkursu jest tożsame ze zgodą na wykorzystanie przesłanych do działań 

marketingowych i promocyjnych Starostwa Powiatowego w Będzinie. 

 

 

                                                           
1 Załącznik nr 2 wypełniony przez rodzica każdego ucznia biorącego udział w konkursie 
 



 
Załącznik nr 1 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

KARTA ZGŁOSZENIA DO KONKURSU „NASZ KALENDARZ 2023” 

 

 

 

1. Nazwa i adres szkoły:  

 

 

………………………………………………………………………………………… 

 

2. Klasa: 

 

 

………………………………………………………………………………………… 

 

3. Wychowawca klasy:  

 

 

………………………………………………………………………………………… 

 

4. Numer telefonu do kontaktu: 

 

 

………………………………………………………………………………………… 

 

5. Adres e-mail: 

 

 

………………………………………………………………………………………… 

 

 
 

 
……………………………………………………… 

Data i podpis wychowawcy klasy 



Załącznik nr 2 

 

 
 

Zgoda na przetwarzanie wizerunku uczestnika konkursu 

 

Wyrażam zgodę na publiczne i nieodpłatne wykorzystanie wizerunku mojego dziecka przez 

Starostę Będzińskiego reprezentującego Powiat Będziński z siedzibą w Będzinie, 42-500 

Będzin, ul. Jana Sączewskiego 6 jako administratora, zarejestrowanego podczas wręczenia 

nagród, w związku z Powiatowym Konkursem Plastycznym „Nasz kalendarz 2023” 

w celach prowadzenia działalności promocyjnej Powiatu.   

 

 zgoda jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo ani terytorialnie.  

 zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności rozpowszechnianie w sieci 

Internet (w tym na stronach organizatora i szkoły oraz portalach społecznościowych 

Facebook, YouTube itp.) oraz zamieszczenie w materiałach promocyjnych 

i informacyjnych Powiatu Będzińskiego. 

 wizerunek nie będzie użyty w formie lub publikacji obraźliwej dla Uczestnika lub 

naruszającej w inny sposób jego dobra osobiste.  

 

Niniejszym oświadczam, że zgodę wyraziłam/em dobrowolnie oraz zostałam/em 

poinformowana/y,  

iż przysługuje mi prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na 

zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

wycofaniem.  

 

 

 

 

 

……….............................................................................................. 

(data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

  


