
Załącznik   
do Zarządzenia Nr 565/2014 

Wójta Gminy Bierawa z dnia 09.06.2014r. 
 

 
REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO 

pod hasłem 
 

„Porozmawiajmy o tym, jak może być lepiej -  Razem w Unii Europejskiej” 
 

§ 1 
1. Organizatorem konkursu jest Urząd Gminy w Bierawie. 
2. Cele konkursu: 

1) Promocja Unii Europejskiej 
2) Promocja partnerstwa Gminy Bierawa z Ostfildern. 
3) Zachęcenie uczestników i szerszej grupy mieszkańców jako pośrednich odbiorców 

wymiany, do zaangażowania do demokratycznego i obywatelskiego uczestnictwa w Unii 
Europejskiej 

3. Efektem konkursu będzie wystawa prac podczas warsztatów zorganizowanych w czasie 
październikowej wymiany z Ostfildern, w Domu Kultury w Starej Kuźni.  

 
§ 2 

Określa się następujące warunki konkursu: 
1. Konkurs skierowany jest do pięciu kategorii. 
2. Nagradzane będą następujące kategorie: 

1) Przedszkolaki  
2) Uczniowie klas I-III Szkoły Podstawowej 
3) Uczniowie klas IV-VI  
4) Uczniowie klas I-III Gimnazjum 
5) Dorośli 

3. Do konkursu mogą być zgłaszane prace w postaci plakatu. 
4. Rozmiar oraz forma wykonania – dowolna. 
5. Prace należy składać osobiście w Sekretariacie Urzędu Gminy bądź nadsyłać drogą pocztową  

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 czerwca 2014r. 
6. Do każdej pracy powinny być dołączone następujące informacje: dane osobowe (imię, 

nazwisko, adres, wiek, klasa(kategoria)), tel. kontaktowy i  adres internetowy.  
7. Termin składania prac upływa z dniem 30 czerwca 2014r. 
8. Złożone prace nie będą zwracane. 
9. Powołana przez Wójta Gminy Bierawa Komisja przyzna I, II, III miejsce w każdej kategorii 

oraz ewentualne wyróżnienia. 
10. Prace oceniane będą pod względem estetyki, zgodności z tematem i ideą konkursu. 
11. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dyskwalifikacji prac o treści niezgodnej  

z tematem lub budzącej zastrzeżenia ze strony organizatora bądź Komisji.  
12. Prace będą eksponowane w formie wystawy w Domu Kultury w Starej Kuźni.  
13. Rozstrzygnięcie konkursu oraz wręczenie nagród nastąpi podczas pikniku tematycznego 

planowanego na dzień 4 października 2014r. 
14. Laureaci zostaną powiadomieni o wynikach konkursu oraz rozdaniu nagród telefonicznie 

bądź pisemnie. 
15. Wszelkie pytania dotyczące konkursu prosimy kierować pod numerem telefonu 77 4872 266 

wew. 109 lub 77 4872 163 oraz na adres mailowy: inwestycje@bierawa.pl 


