
REGULAMIN KONKURSU

„Wpływ funduszy europejskich na rozwój Biskupca”

§ 1

Organizator

1. Organizatorem konkursu jest Punkt Po�rednictwa Pracy OHP w Biskupcu, Młodzie�owe 

Centrum Kariery OHP W Biskupcu oraz Urz�d Miejski w Biskupcu

2. Konkurs realizowany jest w ramach inicjatywy „Dni Otwarte Funduszy Europejskich” 

organizowanych z okazji obchodów 10-lecia przyst�pienia Polski do Unii Europejskiej. 

§ 2

Cele konkursu

1. Zwi�kszenie  �wiadomo�ci  społeczno�ci  lokalnej  na  temat  wpływu  jaki  odgrywaj�

fundusze europejskie na wszechstronny rozwój społeczno�ci biskupieckiej.

2. Prezentacja  poprzez  sztuk�  zmian  dokonanych  w Biskupcu w zakresie  infrastruktury, 

rozwoju gospodarczego i innych. 

§ 3

Przedmiot konkursu

Przedmiotem konkursu jest praca zrealizowana w jednej z wymienionych form:

a) plastycznej

• plakat - format A3 (jednostronnie)

• grafika – format A3 (jednostronnie)

• ulotka – format A5 (dwu lub jednostronnie)

b) fotograficznej

• pojedyncza fotografia – format A4 lub A5 

• kola� z fotografii – format A3 

§ 4

Kryteria oceny

Komisja konkursowa b�dzie oceniała prace pod wzgl�dem:

a) sposobu uj�cia tematu,

b) zawarto�ci merytorycznej,

c) warto�ci estetycznej.

§ 5

Uczestnicy konkursu

1. W konkursie mog� wzi�� wszystkie osoby zamieszkuj�ce na terenie Gminy Biskupiec 

oraz spełniaj�ce warunki przedstawione w niniejszym regulaminie. 

2. Konkurs b�dzie przebiegał w 5 kategoriach wiekowych:

• przedszkola,

• szkoły podstawowe,

• gimnazja,

• szkoły �rednie

• open



§ 6

Etapy konkursu

1. 02-18 kwietnia 2014r. - rozpowszechnienie informacji o konkursie; 

2. 02-25  kwietnia  2014r. -  przygotowanie  i  dostarczenie  przez  uczestników prac  do 

siedziby Punktu Po�rednictwa Pracy OHP lub Młodzie�owego Centrum Kariery OHP 

ul. Pionierów 6 w Biskupcu;

3. 05-06 maja 2014r. - ocena prac konkursowych;

4. 09  maja  2014r. -  wystawa  prac  poł�czona  z  oficjalnym  wr�czeniem  nagród  dla 

zwyci�zców.

§ 7

Nagrody

1. Komisja konkursowa wyłoni 3 laureatów zajmuj�cych I,  II i  III miejsce w ka�dej  

z kategorii.

2. Dla  zdobywców  trzech  pierwszych  miejsc  organizatorzy  przewiduj�  nagrody 

rzeczowe. 

3. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymaj� dyplomy.

4. Wyniki konkursu zostan� opublikowane na stronach internetowych Urz�du Miejskiego 

w  Biskupcu  oraz  Warmi�sko-Mazurskiej  Wojewódzkiej  Komendy  Ochotniczych 

Hufców Pracy. 

§ 8

Postanowienia ko�cowe

1. Bior�c  udział  w  konkursie,  uczestnicy  akceptuj�  zasady  zawarte  w  niniejszym 

regulaminie.

2. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.

3. Ka�dy uczestnik mo�e zgłosi� tylko jedn� prac� konkursow�.

4. Praca  konkursowa musi  na  odwrocie  zawiera�  metryczk�  z  imieniem, nazwiskiem 

numerem telefonu autora oraz je�eli uczestnik uczy si� w systemie dziennym równie�

klas� i nazw� szkoły do której ucz�szcza. 

5. Praca nie b�dzie oceniana w przypadku, gdy dotrze do organizatora uszkodzona lub 

nie b�dzie zawierała metryczki o której mowa w § 8 pkt 4.

6. Do konkursu mog�  by�  zgłaszane tylko prace wykonane indywidualnie i  osobi�cie 

przez uczestnika.

7. Uczestnik konkursu wyra�a zgod� na wykorzystywanie swojego wizerunku i danych 

osobowych  w  �rodkach  masowego  przekazu  i  publikacjach  wraz  z  informacj�

o konkursie.

8. Po  zako�czeniu  wystawy  prace  konkursowe  b�d�  zwracane,  przy  czym  ka�dy 

uczestnik  odbierze  je  osobi�cie  lub  poprzez  osob�  upowa�nion�  z  Punktu 

Po�rednictwa Pracy OHP lub Młodzie�owego Centrum Kariery OHP po ówczesnym 

zgłoszeniu ch�ci odbioru. 

9. Prace nie odebrane do ko�ca czerwca 2014r. ulegn� zniszczeniu. 

10. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnej prezentacji i publikacji prac.

11. Organizator nie ponosi odpowiedzialno�ci za uszkodzenie prac podczas wystawy oraz 

po jej zako�czeniu do momentu odbioru przez uczestnika.


