Konkurs plastyczny „Odpoczywaj na wsi”

Warszawa, 29 sierpnia 2022 r.

Regulamin konkursu plastycznego „Odpoczywaj na wsi”
§1
Temat i cel konkursu
1. Konkurs ogłoszony jest pod hasłem „Odpoczywaj na wsi”.
2. Cele konkursu:
1) promowanie

wśród

uczniów

wypoczynku

na

polskiej

wsi,

w

szczególności

z uwzględnieniem walorów naturalnych, dziedzictwa kulturowego i kulinarnego oraz
różnorodności przyrodniczej obszarów wiejskich;
2) kreowanie wizerunku obszarów wiejskich jako turystycznego rynku oferującego
zróżnicowane i całoroczne atrakcje;
3) promocja działań realizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014-2020 i projektu „Odpoczywaj na wsi”;
4) popularyzacja twórczości plastycznej dzieci i młodzieży.
§2
Organizatorzy konkursu
1. Organizatorem konkursu jest Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
2. Współorganizatorami konkursu są szkoły podstawowe oraz Wojewódzkie Ośrodki
Doradztwa Rolniczego.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

Konkurs plastyczny „Odpoczywaj na wsi”

§3
Uczestnicy konkursu
1. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych w następujących
kategoriach wiekowych:
1) I grupa – klasy 0 - III szkoły podstawowej;
2) II grupa – klasy IV - VIII szkoły podstawowej.
2. We współzawodnictwie nie mogą brać udziału laureaci szczebla centralnego poprzednich
edycji konkursu, tj. autorzy prac, które zostały uhonorowane nagrodami.
§4
Zadanie konkursowe
1. Zadaniem konkursowym jest wykonanie indywidualnej pracy plastycznej w formacie
A 3 w dowolnej technice

(np. rysunek, malarstwo, grafika) na temat wypoczynku

na polskiej wsi, w szczególności z uwzględnieniem walorów naturalnych, dziedzictwa
kulturowego i kulinarnego oraz różnorodności przyrodniczej obszarów wiejskich.
2. Nie będą uwzględniane: prace na szkle, kompozycje przestrzenne i rzeźby i inne temu
podobne.
3. Praca plastyczna powinna być trwale opisana na odwrocie imieniem i nazwiskiem
uczestnika konkursu oraz mieć przyklejony formularz zgłoszeniowy stanowiący Załącznik
nr 1 do regulaminu.
4. Do konkursu można zgłosić jedną pracę plastyczną.
5. Do uczestnictwa w konkursie wymagane jest:
1) wypełnienie i przekazanie do szkoły przez rodzica/opiekuna prawnego uczestnika konkursu
formularza zgłoszeniowego na konkurs plastyczny „Odpoczywaj na wsi” (Załącznik
nr 1 do regulaminu);
2) oświadczenia rodzica/opiekuna prawnego uczestnika konkursu plastycznego „Odpoczywaj
na wsi” o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez organizatora konkursu danych
osobowych, wykorzystanie wizerunku oraz przeniesienie praw autorskich (Załącznik
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nr 2 i Załącznik nr 3 do regulaminu).
6. Prace i dokumenty przesłane na konkurs nie będą zwracane.
7. Wszystkie prace przekazane do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi stają się własnością
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi i mogą być wykorzystywane do promocji
odpoczynku na obszarach wiejskich. Prace nie mogą być wykorzystywane do celów
komercyjnych.
§5
Kryteria oceny
Przy ocenie prac konkursowych pod uwagę będzie brane:
1) zgodność tematyki konkursu i jej trafne przedstawienie (max. 4 pkt);
2) walory artystyczne pracy i użycie środków wyrazu artystycznego (max. 3 pkt);
3) oryginalność i pomysłowość w zobrazowaniu przesłania konkursu (max. 3 pkt).
§6
Organizacja eliminacji
1. Konkurs przebiega w trzech etapach:
1) szkolnym;
2) wojewódzkim;
3) ogólnopolskim.
2. Za organizację i prawidłowy przebieg etapu szkolnego odpowiada dyrektor szkoły, który:
1) przekazuje informację o konkursie wśród uczniów;
2) udostępnia regulamin konkursu;
3) przeprowadza eliminację: powołuje Szkolną Komisję Konkursową oraz sporządza protokół
z pracy Komisji.
3. Etap szkolny będzie zakończony przekazaniem do dnia 30 września 2022 r. do właściwego
Wojewódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego wymienionego w Załączniku nr 4 sześciu
najlepszych prac, tj. po trzy prace w każdej kategorii wiekowej wraz z protokołem Szkolnej
Komisji Konkursowej. Prace, które wpłyną po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.
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4. Protokół szkolny zawiera między innymi informację o liczbie prac zgłoszonych do konkursu
na etapie szkolnym oraz laureatach etapu szkolnego konkursu, z podziałem na kategorie
wiekowe.
5. Za organizację i prawidłowy przebieg etapu wojewódzkiego odpowiada Dyrektor
Wojewódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, który powołuje Wojewódzką Komisję
Konkursową.
6. Do zadań Wojewódzkiej Komisji Konkursowej należy wyłonienie sześciu laureatów etapu
wojewódzkiego, tj. po trzech kandydatów w dwóch kategoriach wiekowych.
7. Etap wojewódzki będzie zakończony przekazaniem do dnia 21 października 2022 r. do
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi sześciu najlepszych prac, tj. po trzy prace w każdej
kategorii wiekowej wraz z protokołem Wojewódzkiej Komisji Konkursowej. Prace
przekazane po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.
8. Protokół zawiera między innymi informację o liczbie prac przekazanych przez szkoły
podstawowe oraz laureatach etapu wojewódzkiego konkursu, z podziałem na kategorie
wiekowe.
9. Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego może przekazać laureatom etapu
wojewódzkiego dyplomy lub nagrody.
10. Za organizację i prawidłowy przebieg etapu ogólnopolskiego odpowiada Ministerstwo
Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Departament Oświaty i Polityki Społecznej.
11. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi powoła Kapitułę Konkursu, w skład której wejdzie
co najmniej po jednym przedstawicielu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
Ministerstwa Edukacji i Nauki, Ministerstwa Rozwoju i Technologii, Polskiej Organizacji
Turystycznej, Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Narodowego Instytutu
Kultury i Dziedzictwa Wsi oraz eksperci zewnętrzni.
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§7
Przetwarzanie danych osobowych
Podmioty uczestniczące w organizacji konkursu plastycznego „Odpoczywaj na wsi”
na wszystkich etapach zapewnią przestrzeganie przepisów Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie
o ochronie danych osobowych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) oraz ustawy
z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781).
§8
Nagrody konkursu
1. Laureatom konkursu zostaną przekazane trzy nagrody indywidualne (w dwóch grupach
wiekowych):
1) I miejsce – aparat fotograficzny;
2) II miejsce – czytnik książek;
3) III miejsce – głośnik bezprzewodowy.
2. Ogłoszenie wyników konkursu.
a) wyniki konkursu zostaną opublikowane do 7 listopada 2022 r. na stronie internetowej
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na portalu gov.pl oraz www.odpoczywajnawsi.pl;
b) laureaci konkursu zostaną powiadomieni przez Organizatora o miejscu, sposobie
i warunkach przekazania nagród.
c) dopuszcza się wysłanie nagród pocztą/kurierem.
§9

Sprawy organizacyjne
1. Sekretariat konkursu znajduje się w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
w Departamencie Oświaty i Polityki Społecznej. Dane kontaktowe:
1) adres: 00-930 Warszawa, ul. Wspólna 30;
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2) telefon: (22) 623 15 75
3) e-mail : sekretariat.dos@minrol.gov.pl.
2. Harmonogram konkursu. Konkurs będzie realizowany w 2022 r.
1) 5 września 2022 r. – rozpoczęcie konkursu;
2) 3 października 2022 r. – rozpoczęcie etapu wojewódzkiego konkursu;
3) 24 października 2022 r. – rozpoczęcie prac Kapituły Konkursu w Ministerstwie Rolnictwa
i Rozwoju Wsi;
4) 7 listopada 2022 r. – ogłoszenie wyników konkursu;
3. Integralną część regulaminu konkursu stanowią:
1) Załącznik nr 1. Formularz zgłoszeniowy na konkurs plastyczny „Odpoczywaj na wsi”;
2) Załącznik nr 2. Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego uczestnika konkursu
plastycznego „Odpoczywaj na wsi” o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez organizatora
konkursu danych osobowych, wykorzystanie wizerunku oraz przeniesienie praw autorskich
– do uzupełnienia wg danych właściwego województwa;
3) Załącznik nr 3. Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego uczestnika konkursu
plastycznego „Odpoczywaj na wsi” o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez organizatora
konkursu danych osobowych, wykorzystanie wizerunku oraz przeniesienie praw autorskich;
4) Załącznik nr 4. Wykaz Wojewódzkich Ośrodków Doradztwa Rolniczego wraz z danymi
Inspektora Ochrony Danych.
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