
 

 

REGULAMIN 

KONKURSU PLASTYCZNEGO 

„ŁUKÓW MIASTEM ZIELENI” 

 

1. Organizatorem Konkursu „Łuków miastem zieleni” jest Miasto Łuków, w imieniu 

którego działa Referat Promocji Wydziału Zarządzania Projektami i Promocji Urzędu 

Miasta Łuków. 

a. Dane organizatora: Miasto Łuków, ul. Piłsudskiego, 21-400 Łuków, NIP: 825-

199-81-29. 

2. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz dla dzieci klas 

„0” zamieszkałych na terenie Łukowa. 

3. Celem konkursu jest: 

a. Rozwijanie aktywności twórczej dzieci w wieku przedszkolnym; 

b. Kształtowanie wrażliwości estetycznej poprzez popularyzowanie różnorodnych 

form plastycznych; 

c. Uwrażliwianie dzieci na tematy związane z przyrodą i zielenią miejską. 

4. Zadaniem konkursowym jest wykonanie pracy plastycznej przedstawiającej zieleń 

miejską w Łukowie lub wyobrażenie dotyczące wyglądu terenów zielonych, takich jak 

park, bulwar, osiedla, place, skwery, zieleń przed budynkami, itd. 

a. Format wykonania pracy: A4 

b. Technika wykonania pracy: technika rysunkowa z wykorzystaniem np. 

cienkopisów, mazaków, kredek, markerów, pasteli, technik malarskich, farb, 

wyklejanek, collage, itp. 

5. Udział w Konkursie jest bezpłatny 

6. Każdy uczestnik może zgłosić do Konkursu jedną, niepublikowaną wcześniej 

i nienagradzaną dotychczas, samodzielnie wykonaną pracę. Prace, w które ingerowano 

komputerowo, nie będą brane pod uwagę przy ocenianiu.  

7. Prace należy złożyć osobiście lub drogą pocztową w terminie do piątku 30 października 

2020 r. do godz. 15:30 do Referatu Promocji Urzędu Miasta Łuków (ul. Browarna 65, 

21-400 Łuków). Prace dostarczone po ww. terminie lub niezgodne z niniejszym 

Regulaminem nie będą brały udziału w Konkursie.  

8. Do prac należy dołączyć informację: 

a. Imię i nazwisko uczestnika konkursu 

b. Nazwa reprezentowanej placówki (jeśli dotyczy) 

c. Dane kontaktowe do opiekuna/rodzica (np. adres e-mail, telefon, adres do 

korespondencji) 



9. Udział w Konkursie oznacza udzielenie Organizatorowi prawa do publicznej 

prezentacji zgłoszonej pracy m.in. w mediach oraz podczas uroczystości wręczenia 

nagród laureatom. Treści z nagrodzonych prac zostaną uwzględnione także w pracach 

planistycznych Miasta Łuków w zakresie rozwoju zieleni miejskiej. 

10. O wyłonieniu zwycięzców decydować będzie Komisja Konkursowa złożona 

z pracowników Organizatora. Decyzja Komisji jest ostateczna i nieodwołalna. 

11. Autorzy trzech najlepszych prac otrzymają nagrody rzeczowe, dyplomy oraz upominki 

ufundowane przez Organizatora. Organizator przewiduje również przyznanie 

wyróżnień dla prac, które nie znajdą się w pierwszej trójce Konkursu, lecz swoimi 

wartościami artystycznymi i merytorycznymi zyskają uznanie Komisji Konkursowej. 

12. Ogłoszenie wyników Konkursu zaplanowano na początek listopada 2020 r.  

13. Uczestnicy Konkursu oraz opiekunowie zostaną powiadomieni o wygranej 

w późniejszym terminie. 

14. Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu oraz rodziców bądź 

opiekunów jest Miasto Łuków. Dane zostaną wykorzystane wyłącznie na potrzeby 

organizacji konkursu, a po jego zakończeniu zostaną komisyjnie zniszczone. Klauzula 

informacyjna RODO dostępna jest pod adresem: 

https://umlukow.bip.lubelskie.pl/upload/pliki//KLAUZULA_INFORMACYJNA_OG

OLNA.pdf  
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