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REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO „KOLOROWE PIEKARY” 

 
 

§ 1 
Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem Konkursu jest Prezydent Miasta Piekary Śląskie. 
2. Konkurs organizowany jest na terenie miasta Piekary Śląskie. 
3. W konkursie mogą brać udział dzieci w dwóch kategoriach wiekowych: 

a) dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie miasta Piekary Śląskie, 
b) uczniowie klas I-III szkół podstawowych na terenie miasta Piekary Śląskie. 

4. Celem konkursu jest podnoszenie wiedzy i świadomości dzieci w zakresie obowiązujących 
przepisów prawa oraz praw i obowiązków mieszkańców. 

5. Konkurs polega na pokolorowaniu pięciu kolorowanek, w formacie A4, pobranych ze strony 
www.piekary.pl, samodzielnie przez małoletnich.   

 
§ 2 

Zasady Konkursu 
1. Konkurs odbywa się w dwóch etapach i trwa: 

a) etap I: od dnia 09.04.2018 do dnia 10.05.2018 r., 
b) etap II: od dnia 14.05.2018 do dnia 14.06.2018 r. 

2. W terminie 7 dni kalendarzowych od zakończenia każdego z etapów konkursu Komisja 
konkursowa, o której mowa w §3 ust. 1 niniejszego Regulaminu dokona wyłonienia 
zwycięzców. Decyzja Komisji konkursowej jest ostateczna i nie przysługuje od niej 
odwołanie. 

3. Uczestnik wyrażający chęć uczestnictwa w poszczególnych etapach konkursu zobowiązany 
jest do złożenia kolorowanek (5 sztuk) udostępnionych na stronie www.piekary.pl, 
w danym etapie konkursu, w Punkcie Informowania Mieszkańców Urzędu Miasta Piekary 
Śląskie znajdującym się przy ul. Bytomskiej 84, najpóźniej do dnia: 
a) 10.05.2018r. – w etapie I, 
b) 14.06.2018r.  – w etapie II. 

4. Uczestnik konkursu dokonuje wydruku ze strony internetowej www.piekary.pl edukacyjnej 
kolorowanki, tematycznie związanej z określonymi przepisami prawa, w formacie A4. 

5. W każdym etapie konkursu, na stronie www.piekary.pl ukaże się pięć kolorowanek, które 
uczestnik konkursu pokoloruje w dowolnej technice. 

a) W etapie I konkursu, kolorowanki ukażą się kolejno na stronie www.piekary.pl: 
- pierwsza 09.04.2018r. 
- druga 16.04.2018r. 
- trzecia 23.04.2018r. 
- czwarta 30.04.2018r. 
- piąta 07.05.2018r. 

b) W etapie II konkursu, kolorowanki ukażą się kolejno na stronie www.piekary.pl: 
- pierwsza 14.05.2018r. 
- druga 21.05.2018r. 
- trzecia 28.05.2018r. 
- czwarta 04.06.2018r. 
- piąta 11.06.2018r. 
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6. Prace przekazane do konkursu muszą być pracami własnymi. 
7. Każdy uczestnik może złożyć w Punkcie Informowania Mieszkańców Urzędu Miasta Piekary 

Śląskie znajdującym się przy ul. Bytomskiej 84, tylko jeden komplet pięciu kolorowanek, 
które łącznie tworzą komplet prac podlegających ocenie Komisji konkursowej. 

8. Rodzic/opiekun prawny uczestnika konkursu przekazując pracę, oświadcza, że temu 
uczestnikowi przysługuje prawo majątkowe i osobiste do przekazania pracy konkursowej. 

9. Każda z pięciu kolorowanek na rewersie powinna być opatrzona imieniem i nazwiskiem 
dziecka. Prace niepodpisane nie będą zakwalifikowane do konkursu. 

10. Zebrane prace podczas trwania poszczególnych etapów konkursu, powinny być 
dostarczone w kopercie opisanej: imieniem i nazwiskiem dziecka, klasą/grupą oraz nazwą 
przedszkola lub szkoły podstawowej. Powinna dołączona być zgoda rodzica/opiekuna 
prawnego na udział dziecka w konkursie (Załącznik nr 1). 

11. Złożone prace konkursowe nie będą odsyłane do uczestników. 
12. Organizator zastrzega sobie prawo do publikowania i reprodukowania prac konkursowych, 

bez wypłacania honorariów autorskich. 
 

§ 3 
Wyniki konkursu i nagrody 

1. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwać będzie Komisja konkursowa, składająca 
się z 5 osób wyznaczonych przez organizatora:  

a) przewodniczący Komisji Krzysztof Piekarz - Komendant Straży Miejskiej w Piekarach 
Śląskich,  

b) Wojciech Krawczyk - przedstawiciel WOPR w Piekarach Śląskich,  
c) Aleksandra Zydyk - przedstawiciel piekarskiej jednostki Policji, 
d) Rafał Blachliński - przedstawiciel Straży Pożarnej w Piekarach Śląskich,  
e) Paweł Słota - przedstawiciel Urzędu Miasta Piekary Śląskie. 

2. Kryteria oceny prac konkursowych stanowić będą: estetyka pracy, inwencja twórcza, 
samodzielność wykonania pracy. 

3. Komisja konkursowa sporządzi protokół, podpisany przez jej członków, zawierający 
rozstrzygnięcie Konkursu, w terminie do 7 dni kalendarzowych od jego zakończenia 
każdego z etapów konkursu. 

4. Autorzy nagrodzonych prac otrzymają dyplomy i nagrody ufundowane przez Urząd Miasta 
Piekary Śląskie. 

5. Lista zwycięzców zostanie umieszczona na stronie internetowej: www.piekary.pl. 
6. Wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne z zapoznaniem się przez uczestnika 

z niniejszym Regulaminem i akceptacją jego treści.  
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