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Regulamin Konkursu Plastycznego 
„ Nietoperz – pozytywny zwierz” 

 

1. Niniejszy regulamin określa zasady przeprowadzenia konkursu plastycznego „Nietoperz – 

pozytywny zwierz” zwanego dalej „Konkursem”. 

2. Organizatorem Konkursu jest Gmina Wilków i Powiat Namysłowski 

3. Tematem Konkursu jest przedstawienie w formie prac plastycznych życia nietoperzy. Konkurs 

odbywa się w ramach projektu „ Ochrona in situ nietoperzy na terenie zabytkowego parku przy ulicy 

Oleśnickiej 4 w Namysłowie” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Opolskiego 2014-2020 

4. Celem Konkursu jest: 

1) wzrost wiedzy osób uczestniczących w Konkursie na temat bioróżnorodności i form jej ochrony, a 

także korzyści płynących z ochrony zagrożonych gatunków nietoeprzy 

2) popularyzowanie wiedzy o Funduszach Europejskich  

5. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych z terenu Powiatu Namysłowskiego. 

6. Do udziału w konkursie należy przesłać jedną pracę indywidualną. 
7. Format prac nie większy A-3 (297 × 420 mm), pracy indywidualnej dowolny, sposób wykonania 

dowolny ( np. kredki, plastelina, farby, wyklejanki, itd. ) 

8. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny. 

9. Prace należy podpisać na odwrocie z podaniem: 

-  nazwy, adresu placówki oświatowej oraz numer klasy, 

-  imienia i nazwiska 

10. Do pracy należy dołączyć załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. Prace nadesłane bez 

wypełnionego i podpisanego lub niekompletnego załącznika nr 1 nie będą brały udziału w konkursie. 

11. Prace wraz załącznikiem należy składać lub nadsyłać pocztą/przesyłką kurierską (na koszt 

nadawcy) do dnia 30 kwietnia 2018 (decyduje data stempla pocztowego) na adres: 

Dom Kultury w Wilkowie, ul. Wrocławska 16, 46-113 Wilków 

(z dopiskiem „Nietoperz -pozytywny zwierz”) 

12. Prace zgłoszone na konkurs nie będą zwracane. 

13. Udział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa na wykorzystanie prac na 

następujących polach eksploatacji: 
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1) druku w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie, 

2) używania ich w Internecie oraz w innych formach utrwaleń, nadających się do 

rozpowszechniania (np. nośniki magnetyczne, elektroniczne, optyczne, CD-ROM), 

3) wprowadzania do pamięci komputera, 

4) wykorzystywania prac podczas prezentacji publicznych, 

5) prezentowania prac na wystawach organizowanych w celu popularyzacji funduszy europejskich i 

efektów ich wdrażania. 

14. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo zmian w niniejszym Regulaminie w czasie trwania 

konkursu i zobowiązuje się do natychmiastowego opublikowania zmienionego Regulaminu 

w miejscach, w których uprzednio go opublikował. Dokonane zmiany nie będą skutkować 

anulowaniem zgłoszonych prac, przyjętych do konkursu przed wprowadzeniem tych zmian. 

15. Sytuacje nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator konkursu. 

16. W ramach konkursu zostanie nagrodzonych 5 prac, w tym 3 nagrody główne i dwa wyróżnienia 

17. Wyboru prac dokona komisja konkursowa do dnia 15 maja 2018 r. w składzie wyłonionym przez 

Organizatora. 

18. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie podlegają odwołaniom. 

19. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej www.wilków.pl oraz 

www.namyslow.pl.  

20. Wręczenie nagród laureatom konkursu nastąpi podczas „Nocy nietoperzy”, o której terminie 

laureaci zostaną poinformowani odrębnym zawiadomieniem. 

 

http://www.namyslow.pl/

