
REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO 

„ŁUCZNICZYMI ŚLADAMI RYBAKA” 

POD HONOROWYM PATRONATEM BURMISTRZA GMINY POLICE 

 

 

 

§1 

 

1. Niniejszy regulamin konkursu plastycznego „Łuczniczymi śladami Rybaka” , zwany 

dalej „Regulaminem” określa zasady przeprowadzenia konkursu plastycznego dla 

dzieci z terenu Gminy Police.  

2. Organizatorem Konkursu, zwanym dalej „Organizatorem” jest: 

• UKS DEFMAR Akademia Łucznictwa i Sportów Strzeleckich w Policach 

• Przedszkole Publiczne w Trzebieży 

• Sołectwo Trzebież  

 

§2 

 

Celem konkursu jest: 

• przywrócenie pamięci o Klubie Łuczniczym „Rybak” z Trzebieży 

• kształtowanie wiedzy na temat sportu, jakim jest łucznictwo 

• propagowanie łucznictwa jako sportu dla każdego 

• kształtowanie wyobraźni i pomysłowości dzieci poprzez prace plastyczne                         

i techniczne 

• odkrywanie talentów plastycznych u dzieci oraz rozbudzanie ich wrażliwości 

estetycznej 

• Propagowanie historii naszego regionu  

 

 

§ 3 

 

1. Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży uczęszczających do przedszkoli i 

szkół podstawowych na terenie Gminy Police w kategoriach wiekowych: 

• dzieci 5-6 letnie 

• uczniowie klas I-III 



• uczniowie klas IV- VI 

• uczniowie klas VII -VIII 

2. Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu pracy plastycznej lub technicznej w 

dowolnej technice płaskiej (w formacie max. A3) lub przestrzennej -bez użycia 

materiału sypkiego i plasteliny,  przedstawiającej dowolną tematykę łuczniczą: sport, 

atrybuty łucznicze (tarcza, łuk itd.) 

 

Prace powinny zawierać metryczkę z następującymi danymi: 

• imię i nazwisko dziecka 

• wiek lub klasa 

• pełna nazwa placówki 

• Adres na który Organizator wyślę ewentualną nagrodę  

• Adres e-mail rodzica dziecka  

3. Prace konkursowe muszą być pracami własnymi, nigdzie wcześniej 

niepublikowanymi, nie będącymi przedmiotem innego konkursu. Zgłoszenie do 

Konkursu jest równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem na Organizatora 

własności egzemplarza Pracy konkursowej. 

4. Dostarczenie prac jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na ich publikację. 

5. Oceny pracy konkursowej dokona powołana przez Organizatora komisja 

konkursowa, w skład której wejdą przedstawiciele: 

• UKS Defmar 

• Przedszkola Publicznego w Trzebieży 

• Urzędu Gminy Police 

• Sołectwa Trzebież 

6. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu i wyrażeniem zgody 

na przetwarzanie danych osobowych uczestników konkursu. 

7. Prace można składać osobiście lub przesłać za pośrednictwem poczty na adres: 

Przedszkole Publiczne w Trzebieży ul. Wkrzańska 9, 72-020 Trzebieży. 

 

 

 

 

 



§ 4 

 

1. Termin składania prac konkursowych wraz z wypełnioną zgodą na przetwarzanie 

danych osobowych dziecka (zał. 1) oraz wypełnioną kartą zgłoszenia (zał.2)- 18.06. 

2021 r. 

2. Rozstrzygniecie konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi w terminie do 15.07.2020 r. 

3. W każdej kategorii wiekowej zostaną wyłonione 3 prace zwycięskie. Organizator 

zastrzega sobie prawo do przyznania dodatkowych wyróżnień. 

4. Wyniki zostaną ogłoszone na stronie internetowej Organizatora konkursu: 

• http://pptrzebiez.pl/ 

• http://defmarpolice.pl/ 

• Facebook Akademia Łucznictwa i Sportów Strzeleckich Defmar Police  

4. Podczas 2021 International Baltic Hit-Miss Archery Tournament - Śladami 

Rybaka w terminie 23.07.2021r – 25.07.2020r. zostanie zorganizowana wystawa 

prac konkursowych. Organizator zastrzega sobie prawo do wystawienia prac 

najwyżej ocenionych przez Komisję Konkursową. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo do przekazania prac dla organizatora bazarku 

charytatywnego dla „Bohaterska Inga”, który odbędzie się podczas 2021 

International Baltic Hit-Miss Archery Tournament - Śladami Rybaka.  

(w tym wypadku wystawa prac plastycznych zostanie zorganizowana w ramach 

bazarku) 

6. Nagrody  

- Nagrodami w konkursie są nagrody rzeczowe oraz dyplomy dla autorów 3 

zwycięskich prac z danej kategorii  

- Nagroda specjalna dla placówki, z której dzieci/uczniowie wykażą się największą 

aktywnością – bezpłatny trening łucznictwa w szkole lub podczas wydarzenia 

organizowanego przez daną placówkę – data realizacji nagrody rok szkolny 

2021/2022 

7. Wręczenie nagród i dyplomów 

● w przypadku, gdy ograniczenia związane  z sytuacja wirusa Covid – 19 

nie pozwolą na uroczyste wręczenie nagród,  Organizator przekaże je 

zwycięzcom przesyłką kurierską.  

http://pptrzebiez.pl/
http://defmarpolice.pl/


● Jeśli sytuacja ulegnie zmianie (zostaną zniesione restrykcje)uroczyste 

wręczenie nagród odbędzie się podczas 2021 International Baltic Hit-Miss 

Archery Tournament - Śladami Rybaka 25.07.2021 r. 

Zwycięzcy zostaną powiadomieni o metodzie przekazania nagrody za 

pośrednictwem poczty email  

8. Podczas Turnieju 23-25.07.2021 r. odbędzie się głosowanie zawodników i gości 

specjalnych, na podstawie których 25.07.2021r. zostanie przyznana nagroda 

specjalna. 

9. W sytuacji, gdy laureat konkursu nie będzie miał możliwości odebrania nagrody w/w 

terminie,  Organizator zobowiązuje  się do jej przekazania  nagrody za 

pośrednictwem firmy kurierskiej.  

 

§ 5 

 

1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych 

osobowych uczestnika konkursu. 

2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak odmowa podania jest 

równoznaczna z brakiem możliwości udziału w konkursie. 

3. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane wyłącznie w ramach i na potrzeby 

przeprowadzenia konkursu, zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu. 

4. Wypełnioną zgodę na przetwarzanie danych osobowych ( zał. 1) należy przekazać 

Organizatorowi. 

 

 

 


