
UCHWAŁA NR 372/2018
ZARZĄDU POWIATU LĘBORSKIEGO

z dnia 28 marca 2018 r.

w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu plastycznego „Powiat Lęborski – moja mała ojczyzna” 
organizowanego przez Starostwo Powiatowe w Lęborku i Młodzieżowy Dom Kultury oraz powołania 

Komisji Konkursowej

Na podstawie art. 32 ust. 1, w związku z art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
powiatowym (t.j. Dz. U. 2017 r., poz. 1868 z późn. zm.)

uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Regulamin konkursu plastycznego „Powiat Lęborski – moja mała ojczyzna” dla dzieci 
i młodzieży – przedszkolaków oraz uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu powiatu 
lęborskiego, obejmującego tematy:

a) „Starostwo Powiatowe w Lęborku oczami dziecka”

b) „Herb Powiatu Lęborskiego na tle otaczającej przyrody”

c) „Komiks wykorzystujący symbolikę herbu powiatu lęborskiego”

stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Powołuje się na Komisję Konkursową w składzie:

a) Elżbieta Godderis – Wicestarosta Lęborski

b) Katarzyna Dampc – Kierownik Referatu Programów Pomocowych

c) Teresa Szczepańska – Dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury w Lęborku

d) Halina Krzewniak – Stowarzyszenie Twórców i Animatorów Kultury TAK

e) Jadwiga Niedbała – Stowarzyszenie Twórców i Animatorów Kultury TAK

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wicestaroście Lęborskiemu.

§ 4. Uchwala wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Podpisy członków Zarządu:

1. Teresa Ossowska-Szara

2. Elżbieta Godderis

3. Adam Nowak

4. Jarosław Pruski

5. Krzysztof Pruszak
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Załącznik do Uchwały Nr 372/2018

Zarządu Powiatu Lęborskiego

z dnia 28 marca 2018 r.

REGULAMIN KONKURSU „Powiat Lęborski – moja mała ojczyzna”

Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży – przedszkolaków oraz uczniów szkół podstawowych 
i gimnazjalnych z terenu powiatu lęborskiego. Organizacja konkursu ma na celu zachęcenie jego uczestników 
do poznania historii i geografii powiatu lęborskiego oraz do zapoznania się z informacjami o herbie Powiatu 
Lęborskiego. Najlepsze prace zaprezentowane zostaną na wystawie zorganizowanej w Starostwie Powiatowym 
w Lęborku.

1.  Organizator konkursu:  Powiat Lęborski 

2.  Realizatorzy Konkursu:   Starostwo Powiatowe w Lęborku – Referat Programów Pomocowych oraz 
Młodzieżowy Dom Kultury w Lęborku 

3.  Cele konkursu: 

Ømotywowanie dzieci i młodzieży do wzbogacania wiedzy o powiecie lęborskim przy jednoczesnym 
wykorzystaniu współczesnych możliwości techniki;

Øzachęcenie uczestników do poznania historii i geografii powiatu lęborskiego;

Øpromocja działań Starostwa Powiatowego w Lęborku;

Øzachęcenie uczestników konkursu do zapoznania się z informacjami o herbie Powiatu Lęborskiego;

Ørozwijanie umiejętności uczniów oraz sprawdzenie swoich możliwości w zakresie zdolności artystycznych,

Ø wykorzystanie informacji z Internetu, książek, folderów, zdjęć dotyczących regionu; (materiały 
z publikacji książkowych, internetowych itp. muszą być wykorzystane zgodnie z obowiązującym prawem 
autorskim).

4. Tematy prac

KONKURS DLA DZIECI I MŁODZIEŻY UCZĄCYCH SIĘ W SZKOŁACH ORAZ
PRZEDSZKOLACH NA TERENIE POWIATU LĘBORSKIEGO:

Miejsce składania prac: Starostwo Powiatowe w Lęborku, pokój 230

Przedszkola Szkoły podstawowe 
Klasy 0 - III

Szkoły podstawowe 
Klasy IV - VI Gimnazja

Temat do wyboru: Temat do wyboru:
"HERB POWIATU LĘBORSKIEGO

NA TLE OTACZAJĄCEJ PRZYRODY"
Technika wykonania prac: dowolna technika 

plastyczna

"HERB POWIATU LĘBORSKIEGO
NA TLE OTACZAJĄCEJ PRZYRODY"
Technika wykonania prac: dowolna technika 

plastyczna

„STAROSTWO POWIATOWE OCZAMI 
DZIECKA”

Technika wykonania prac: dowolna technika 
plastyczna

„KOMIKS WYKORZYSTUJĄCY SYMBOLIKĘ 
HERBU

POWIATU LĘBORSKIEGO”
Technika wykonania prac: dowolna technika 

plastyczna

5.  Zasady uczestnictwa w konkursie. 

1. Konkurs adresowany jest do przedszkolaków oraz uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych 
z terenu powiatu lęborskiego.
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2. Uczestnikami konkursu mogą być przedszkolaki oraz uczniowie szkół podstawowych 
i gimnazjalnych, za pośrednictwem przedszkoli i szkół, do których uczęszczają. 

3. Uczestnicy konkursu będą oceniani w czterech kategoriach:

I.  grupa przedszkolna

II.  uczniowie klas 0 - III szkół podstawowych

III.  uczniowie klas IV - VI szkół podstawowych

IV.  uczniowie gimnazjum

4. Szkoły i przedszkola zgłaszające prace do udziału w Konkursie:

I.  Przekażą do Starostwa Powiatowego w Lęborku prace, z zachowaniem następujących zasad:

–  szkoła/przedszkole wyznaczają liczbę złożonych na konkurs prac zależnie od ilości opiekunów z danej 
placówki

–  jeden opiekun może zgłosić maksymalnie pięć prac różnych uczestników w każdej z kategorii 
wiekowych - uczestnik / uczestniczka może złożyć tylko 1 pracę na konkurs 

–  w przypadku złożenia więcej niż 1 pracy na konkurs, prace złożone jako druga i kolejne będą 
dyskwalifikowane

II.  Opiszą zgłaszane prace - Każda praca plastyczna musi być opisana na tylnej stronie pracy (imię 
i nazwisko uczestnika, kategoria pracy, nazwa przedszkola/szkoły/placówki oświatowej, klasa, do której 
aktualnie uczęszcza uczestnik konkursu, imię i nazwisko opiekuna, zgoda na publikację) wg załączonego 
wzoru.

III.  Przekażą wraz z pracami pisemne zgody na publikację prac.

5. Finał konkursu zakończony zostanie wystawą pokonkursową w Starostwie Powiatowym
w Lęborku. Najlepsze prace udostępnione zostaną na stronie internetowej Powiatu Lęborskiego.

6. Autorzy prac zobowiązani są do dostarczenia wraz z pracami pisemnej zgody rodziców (osoby 
niepełnoletnie) lub własnej (osoby pełnoletnie) na nieodpłatne opublikowanie prac - wykorzystanie w formie 
artykułu prasowego, publikacji w Internecie lub wydawnictwa pokonkursowego. Brak dostarczonej wraz 
z pracą zgody na publikację prac będzie decydował o niemożności nagrodzenia pracy nagrodą za I-III miejsca.

7. Dla autorów najlepszych prac przewidziane są nagrody rzeczowe oraz dyplomy.

8. Planowane nagrody za zajęcie I miejsca w konkursie w każdej kategorii: tablet                                                               

9. Komisja Konkursowa ma prawo do wprowadzenia bieżących korekt i dodatkowych ustaleń    
regulujących przebieg Konkursu.

6.  Terminy i adresy

1. Prace plastyczne należy składać w Starostwie Powiatowym w Lęborku – Referat Programów 
Pomocowych pokój 230 (II piętro) w nieprzekraczalnym terminie do 18 maja 2018 r., godz. 15.00.

2. Ogłoszenie wyników konkursu, wręczenie dyplomów i nagród wraz z wernisażem wystawy 
nagrodzonych prac odbędzie się w Starostwie Powiatowym w Lęborku.

3. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o dokładnej dacie i godzinie ogłoszenia wyników oraz 
wręczenia dyplomów i nagród.

Oświadczenie do przyklejenia na odwrocie pracy:
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Imię i nazwisko uczestnika: 
……………………………………………………………………………………………………………
Kategoria pracy: ……………………………………………………………………………………………………………
Nazwa przedszkola/szkoły: 
……………………………………………………………………………………………………………
Klasa / Wiek: ……………………………………………………………………………………………………………
Imię i nazwisko opiekuna: 
……………………………………………………………………………………………………………

Oświadczenie
Ja niżej podpisany: 

………………………………………………………………………………………….……………………………
                  (imię i nazwisko rodzica/ opiekuna prawnego)

w związku z dobrowolnym uczestnictwem w konkursie plastycznym „Powiat Lęborski – moja mała ojczyzna” 
organizowanym przez Starostwo Powiatowe w Lęborku zgadzam się na nieodpłatną publikację pracy (wykorzystanie 
w formie artykułu prasowego, publikacji w Internecie lub wydawnictwa pokonkursowego ) oraz publikację imienia 

i nazwiska oraz wizerunku mojego dziecka 

……………………………………………………………………………………………………………………..
                                                                                   (imię i nazwisko dziecka)

………………………………………………………. 
                                                                              (podpis rodzica/opiekuna prawnego)
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