
 

 

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO 

DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH Z TERENU 

GMIN KOCHANOWICE I PAWONKÓW (POLSKA) 

ORAZ GMINY GORIS (ARMENIA) 

 

pn. „POZNAJMY SIĘ” 
organizowanego przez 

Fundację Większe Mniejsze, ZielonyPunkt.co, Maqur Goris NGO i Goris Youth Center 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1) Regulamin jest wydany przez Organizatorów konkursu: Fundację Większe Mniejsze oraz 

ZielonyPunkt.co. 

2) Konkurs będzie prowadzony równolegle w Polsce i w Armenii. 
3) Konkurs trwać będzie od dnia ogłoszenia do dnia 30 kwietnia 2023 roku. 

4) Celem Regulaminu jest zbiór zasad przeprowadzenia Konkursu i uregulowanie wszystkich 

aspektów jego organizacji. 
 

II. ZASADY UCZESTNICTWA 

1) Uczestnikiem Konkursu w Polsce może być każdy uczeń, uczęszczający do szkoły 
podstawowej, dla której organem założycielskim jest Gmina Kochanowice lub Gmina 

Pawonków (konkurs nie przewiduje podziału na grupy wiekowe, dopuszczając możliwość 
udziału zainteresowanych uczniów klas I-VIII). W Armenii konkurs dotyczy uczniów szkół 
podstawowych z obszaru Gminy Goris. 

2) Zadaniem Uczestników z Polski i Armenii jest wykonanie prac plastycznych 

przedstawiających ich kraj, jego przyrodę, kulturę, mieszkańców, historię, by uczynić go 

bardziej rozpoznawalnym dla ich rówieśników w drugim kraju – technika prac dowolna, 

format A3 (wyłącznie prace płaskie 2D, bez elementów trójwymiarowych). Jeden 

Uczestnik może wykonać tylko jedną pracę plastyczną. 
3) Uczestnicy z Polski składają prace za pośrednictwem szkół do właściwych urzędów gmin 

do dnia 17 marca 2023 roku. Prace powinny być oznaczone imieniem autora i jego 
wiekiem. Ograniczenie na pracy danych identyfikujących Uczestnika ma na celu 

zapewnienie bezstronności wyboru prac, które zostaną nagrodzone. Jednocześnie wraz 
z pracą Uczestnik składa przypiętą do niej kartę zgłoszeniową, zawierającą imię 
i nazwisko, nazwę i adres szkoły, do której uczęszcza, dane kontaktowe do 
rodzica/opiekuna celem poinformowania o ewentualnym wejściu do grona laureatów 
i zaproszenia na wydarzenie wręczenia nagród. Pracownicy gmin zaangażowani 
w przebieg konkursu odłączają od pracy kartę zgłoszeniową, nadając pracy indywidualny 
numer, który nanoszą obok podstawowych danych umieszczonych przez autora na pracy, 

na zasadzie K1, K2, K3… - Gmina Kochanowice i P1, P2, P3… - Gmina Pawonków. Ten sam 

numer umieszczają na kartach zgłoszeniowych, które pozostają w dyspozycji gmin. 

Następnie urzędy gmin w dniu 21 marca przesyłają prace przesyłkami kurierskimi do 

Organizatorów. Uczestnicy z Armenii składają prace za pośrednictwem szkół do urzędu 
gminy Goris. 

  



 

 

III. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU 

1) Jury złożone z osób wskazanych przez Organizatorów, w terminie do 27 marca 2023 roku, 

dokona weryfikacji i oceny nadesłanych prac konkursowych dzieci z Polski i wyłoni prace, 
które wyróżni, informując gminy o nagrodzonych numerach. Równolegle organizacje 
partnerskie Organizatora z Armenii dokonają wskazania laureatów wśród dzieci z Armenii. 

2) Nagrodzone prace zostaną opublikowane na profilach facebookowych Organizatorów 

(www.facebook.com/FundacjaWM i www.facebook.com/ZielonyPunkt.co), a także na 

stronach internetowych Organizatorów oraz Gminy Kochanowice i Gminy Pawonków, 

w terminie do 30 kwietnia 2023 roku wraz z relacją z wręczenia nagród laureatom w obu 

krajach. Wręczenie nagród odbędzie się w Polsce dnia 5 kwietnia 2023 roku w miejscu 

wskazanym przez Gminy Kochanowice i Pawonków. W Armenii wręczenie nagród nastąpi 
17 kwietnia w miejscu wskazanym przez Gminę Goris. Polskie prace trafią do Armenii, 
gdzie zostaną wystawione celem poznania Polski przez dzieci z Armenii, zaś prace 
armeńskie trafią do Polski, gdzie zostaną wystawione celem poznania Armenii przez dzieci 
z Polski. 

3) Autorzy wyróżnionych prac z Polski (dzieci z Gmin Kochanowice i Pawonków łącznie) 
i odrębnie Armenii (dzieci z Gminy Goris) otrzymają: 

I miejsca  – LEGO Friends Ekologiczna farma 41721 

II miejsca  – LEGO City Na ratunek dzikim zwierzętom 60302 

III miejsca  – LEGO Friends Sklep spożywczy z żywnością ekologiczną 41729 

IV miejsc  – LEGO Friends Mia ratowniczka dzikich zwierząt 41717 

V miejsca  – LEGO City Ciężarówka recyklingowa 60386 

VI miejsca – LEGO Friends Furgonetka ratunkowa dla psów 41741 

VII miejsca  – LEGO Friends Furgonetka do sadzenia drzew 41707 

VIII miejsca – LEGO Friends Ciężarówka recyklingowa 41712 

IX miejsca  – LEGO Friends Klinika dla zwierzątek 41695 

X miejsca  – LEGO City Traktor w parku 60390 

 

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1) Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w Regulaminie. 

2) Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronach internetowych Gmin oraz w siedzibach 

Organizatorów. 

3) Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu należy wyłącznie do Organizatorów. 

4) Sprawy nieobjęte niniejszym Regulaminem rozstrzygają Organizatorzy. 

5) Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody (zarówno majątkowe, jak 
i niemajątkowe) poniesione przez Uczestnika konkursu bądź przez osoby trzecie, 
w związku z uczestnictwem w konkursie.  

6) Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za zgodność z prawdą danych osobowych i 
informacji podanych w związku z konkursem. 

7) Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za skutki podania przez Uczestnika 

konkursu nieprawdziwych danych lub danych innej osoby na rzecz Uczestnika konkursu 

oraz danych nieprawdziwych lub niepełnych. 
 

http://www.facebook.com/FundacjaWM
http://www.facebook.com/ZielonyPunkt.co

