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Regulamin Konkursu Malarskiego 

„Majówka z EUROGALICJĄ” 

z dnia 19.05.2018 r. 

 

§1  

Informacje ogólne 

1. Organizatorem Konkursu malarskiego jest Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 

„EUROGALICJA” z siedzibą 36-050 Sokołów Małopolski, ul. Rzeszowska 29A. 

2. Konkurs przebiega pod hasłem „Majówka z EUROGALICJĄ”. 

3. Grupą docelową są osoby z terenów gmin: Czarna, Głogów Małopolski, Kamień, Krasne, Sokołów 

Małopolski, Trzebownisko. Uczestnicy konkursu będą podzieleni na 3 kategorie wiekowe: 

Grupa I - do 13 lat 

Grupa II – od 14 do 18 lat 

Grupa III - powyżej 18 lat 

4. W przypadku udziału małoletnich dzieci konieczny jest opiekun. 

 

§2  

Cele Konkursu 

Głównym celem Konkursu malarskiego jest popularyzacja wiedzy na temat przyrody, ekologii, 

ochrony środowiska poprzez uwrażliwienie na piękno przyrody oraz dostrzeganie detali, które 

powstały w sposób naturalny. Ponadto celem konkursu jest rozwijanie umiejętności obserwacji 

przyrody, jej dokumentowania i interpretacji, a także kształtowanie świadomości ekologicznej 

uczestników. 

 

§3 

Przebieg konkursu 

I etap – uczestnicy zgłaszają swój udział w plenerze malarskim „Majówka z EUROGALICJĄ” 

poprzez dostarczenie karty zgłoszeniowej na konkurs. Karty można przesyłać drogą mailową na adres 

biuro@eurogalicja.org bądź dostarczyć w formie papierowej do biurze Stowarzyszenia przy ul. 

Rzeszowskiej 29A w Sokołowie Młp. do dnia 7 maja 2018 roku. Liczba uczestników jest 

ograniczona (maksymalnie 35 osób), decyduje kolejność zgłoszeń. Stowarzyszenie zastrzega jednak, 

że zadba o równomierny rozkład uczestników z każdej gminy wchodzącej w skład obszaru działania 

Stowarzyszenia LGD EUROGALICJA. 

II etap – udział w plenerze malarskim „Majówka z EUROGALICJĄ” zorganizowanym 
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w dniu 19 maja 2018 roku i złożenie prac do konkursu. 

III etap – ocena wykonanych prac przez Komisję Konkursową. Finał konkursu i ogłoszenie laureatów 

nastąpi podczas wernisażu. Zwycięzcy otrzymają nagrody rzeczowe (termin wernisażu zostanie 

podany na stonie www.eurogalicja.org). 

 

§4 

Wymagania formalne Konkursu 

1. Konkurs skierowany jest do osób zamieszkałych na terenie gmin: Czarna, Głogów 

Małopolski, Kamień, Krasne, Sokołów Małopolski, Trzebownisko.  

2. Każdy z uczestników może zaprezentować maksymalnie jeden obraz.  

3. Do wykonywania obrazów będą służyć materiały dostarczone przez Stowarzyszenie Lokalna 

Grupa Działania „EUROGALICJA”. 

4. Pracę należy złożyć w dniu pleneru organizatorom konkursu.  

Prace przekazane na Konkurs muszą być pracami własnymi przygotowanymi podczas pleneru 

malarskiego „Majówka z EUROGALICJĄ”, wcześniej niepublikowanymi i nieprzedstawianymi na 

innych konkursach. Przekazanie pracy na Konkurs jest jednoznaczne ze złożeniem deklaracji 

potwierdzającej wyżej wymienione okoliczności.  

5. W konkursie nie będą oceniane prace zbiorowe. 

6. Dane osobowe uczestników będą wykorzystane w celu realizacji Konkursu  

– tj. wyłonienia zwycięzcy i przyznania nagrody. Jednocześnie, poprzez podanie danych 

osobowych, uczestnik wyraża zgodę na opublikowanie jego imienia i nazwiska oraz pracy na 

stronach internetowych Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „EUROGALICJA” oraz na 

publikację jego imienia i nazwiska oraz pracy w materiałach promujących Stowarzyszenie.  

7. Uczestnik przekazuje nieodpłatnie autorskie prawa majątkowe w zakresie wykorzystania 

i publikacji pracy wykonanej podczas pleneru malarskiego „Majówka z EUROGALICJĄ”, 

w materiałach promocyjnych Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „EUROGALICJA”. 

8. W przypadku uczestnictwa w konkursie osób nieletnich wszelkie deklaracje, oświadczenia,  

potwierdzenia lub pokwitowania związane z udziałem w konkursie, muszą być podpisane 

przez rodzica (opiekuna prawnego) uczestnika konkursu. 

 

§5 

Miejsce i termin składania prac konkursowych 

 

1. Pracę należy złożyć w  dniu pleneru - 19 maja 2018 r. organizatorom konkursu.  

2. Informacje dotyczące Konkursu Malarskiego umieszczone będą na stronie internetowej: 

www.eurogalicja.org. 

http://www.eurogalicja.org/


 

3 

 

 

§6  

Zasady wyboru finalistów 

1. O wyłonieniu zwycięzców Konkursu decyduje powołana w tym celu Komisja Konkursowa, 

zwana dalej Komisją.  

2. W skład Komisji wchodzą trzy osoby. 

3. Oceniając pracę Komisja bierze pod uwagę: oryginalność, zaskakujące spojrzenie, wrażenia 

estetyczne, precyzję wykonania, umiejętności malarskie. 

4. Decyzje Komisji są ostateczne i nieodwołalne. 

5. Sporządza się protokół końcowy Konkursu, który będzie podpisany przez przewodniczącego 

Komisji. 

§7  

Zasady przyznawania nagród  

1. Spośród prac wyłonione zostaną 3 najciekawsze prace w każdej kategorii wiekowej, których 

autorzy otrzymają nagrody rzeczowe. 

2. Wszyscy uczestnicy konkursu zostaną zaproszeni na wernisaż. Zwycięzcy zostaną 

powiadomieni o przyznaniu nagrody podczas wernisażu. Godzina i miejsce wystawy zostanie 

podana na stronie internetowej www.eurogalicja.org. 

 

§8  

Postanowienia końcowe 

1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu. 

2. Przystąpienie uczestnika do Konkursu jest jednoznaczne z akceptacją treści niniejszego 

Regulaminu. 

3. Osoby, które nie spełnią wymogów określonych w niniejszym Regulaminie lub podadzą 

nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie wyłączone z udziału w Konkursie. 

4. Sytuacje nieobjęte niniejszym Regulaminem rozstrzyga Organizator Konkursu. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania, zmiany lub przedłużenia Konkursu bez 

podania przyczyny. 

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zaginięcie przesyłanych projektów 

konkursowych oraz za ewentualne uszkodzenie lub zniszczenia źle zabezpieczonych prac. 

7. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności prawnej za naruszenie praw autorskich osób 

trzecich przez uczestników Konkursu. 

8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie 

przepisy Kodeksu Cywilnego. 



 

4 

 

 

 

Załącznik nr 1 

 

 

Karta zgłoszenia do Konkursu Malarskiego 

„Majówka z EUROGALICJĄ” 

(19.05.2018 r.) 

 

Imię i Nazwisko:  

Adres:  

Telefon:  

e-mail:  

Data urodzenia:  

PESEL  

 

 

 Oświadczam, że zapoznałem(łam) się z dostępnym na stronie www.eurogalicja.org regulaminem Konkursu 

Malarskiego „Majówka z EUROGALICJĄ” i akceptuję wszystkie jego postanowienia. 
 

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika konkursu/moich* przez Stowarzyszenie 

Lokalna Grupa Działania „EUROGALICJA” w celu przeprowadzenia konkursu „Majówka z EUROGALICJĄ” 

 
 Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika konkursu/moich* do celów 

marketingowych Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „EUROGALICJA”. 
 

 Oświadczam, że nieodpłatnie przekazuje autorskie prawa majątkowe w zakresie wykorzystania i publikacji 

pracy konkursowej w materiałach promocyjnych Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „EUROGALICJA”. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Data.....................................                                                              ..................................................  
                                                                                                                   podpis Uczestnika/Opiekuna* 

 

 

 

* niepotrzebne skreślić 

 


