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Załącznik  
do Uchwały Nr 4367/2017 
Zarządu Województwa  
Wielkopolskiego 
z dnia 11 października 2017r. 
 
 
 

REGULAMIN KONKURSU 

„Wielkopolska – moja duma ” 

 

§ 1 

Postanowienia wstępne 

 

1. Regulamin niniejszy określa zasady przeprowadzenia konkursu „Wielkopolska – moja duma” 

(zwanego dalej Konkursem).  

2. Konkurs został ustanowiony przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego, który jest jego 

Organizatorem. 

3. Obsługę organizacyjną Konkursu prowadzi Departament Edukacji i Nauki Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34,  

tel.: 61 626 65 70, e-mail: edukacja@umww.pl (zwany dalej Departamentem), we współpracy  

z Ośrodkami Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu, Koninie, Lesznie, Pile i Kaliszu (zwanymi 

dalej Ośrodkami). 

4. Temat I edycji Konkursu brzmi „Wielkopolskie pejzaże”. 

5. Konkurs odbywa się corocznie, a tematy kolejnych edycji ogłasza Departament na stronie 

www.umww.pl 

6. Informacje o Konkursie dostępne są również na stronach internetowych Ośrodków. 

 

§ 2 

Cele konkursu 

 

1. Rozwijanie wyobraźni i aktywności twórczej. 

2. Edukacja i rozbudzenie zainteresowań historią, zabytkami, walorami Regionu. 

3. Uwrażliwienie na piękno wielkopolskiego krajobrazu. 

4. Kształtowanie poczucia tożsamości kulturowej z Regionem. 
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§ 3 

Warunki uczestnictwa w Konkursie 

 

1. Konkurs adresowany jest do mieszkańców Wielkopolski w wieku 50+. 

2. Zadanie konkursowe polega na wykonaniu pracy plastycznej dowolną techniką malarską lub 

rysunkową (np. techniką akwareli, tempery, akrylu, olejną, węglem, ołówkiem, sangwiną)  

w formacie nie większym niż A3.  

3. Do Konkursu należy zgłaszać wyłącznie prace samodzielnie wykonane przez uczestnika, 

stanowiące jego własność, nienaruszające praw osób trzecich, wcześniej niepublikowane  

i nienagradzane. 

2. Każdy uczestnik zgłasza jedną pracę (wyklucza się prace zbiorowe). 

3. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest złożenie w siedzibie Ośrodka Doskonalenia 

Nauczycieli (lub przesłanie za pomocą operatora pocztowego bądź kuriera) pracy wraz z Kartą 

uczestnika (załącznik do Regulaminu) w terminie do 10 listopada 2017 roku pod jednym  

z podanych niżej adresów: 

1) Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie, ul Sosnowa 14, 62-510 Konin, 

2) Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile, ul. Bydgoska 21, 64-920 Piła, 

3) Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie, ul. Chrobrego 15, 64-100 Leszno, 

4) Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu, ul. Górecka 1, 60-201 Poznań, 

5) Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu, ul. Wrocławska 182, 62-800 Kalisz. 

 

§ 4 

Kapituła Konkursu 

 

1. W celu oceny prac Zarząd Województwa Wielkopolskiego powołuje Kapitułę Konkursu. 

2. Kapituła powoływana jest na czas trwania danej edycji Konkursu. 

3. Kandydatów na członków Kapituły proponuje Dyrektor Departamentu Edukacji i Nauki. 

4. W skład Kapituły wchodzi maksymalnie 10 osób, w tym co najmniej trzech przedstawicieli 

Departamentu. 

5. Pracami Kapituły kieruje Przewodniczący Kapituły wskazany przez Zarząd Województwa 

Wielkopolskiego. 

6. Kapituła Konkursu podejmuje rozstrzygnięcia zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, 

przy obecności co najmniej ¾ swych członków. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos 

Przewodniczącego. 

7. Kapituła sporządza protokół z obrad i przedstawia go Zarządowi Województwa Wielkopolskiego 

wraz z listą nominowanych prac oraz propozycją nagród za zajęcie I, II, III miejsca i wyróżnień.  
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§ 5 

Rozstrzygnięcie Konkursu 

 

1. Rozstrzygnięcie I edycji Konkursu nastąpi do końca listopada 2017 roku. 

2. Zarząd Województwa Wielkopolskiego podejmuje uchwałę o przyznaniu nagród i wyróżnień na 

podstawie propozycji przedstawionej przez Kapitułę Konkursu.  

3. Zarząd Województwa Wielkopolskiego zastrzega sobie prawo określenia innej niż proponowana 

przez Kapitułę liczby nagrodzonych i wyróżnionych. 

4. Laureaci Konkursu otrzymają nagrody rzeczowe. 

5. Środki finansowe na organizację i przeprowadzenie Konkursu ustalane są corocznie w budżecie 

Samorządu Województwa Wielkopolskiego. 

 

§ 6 

Ogłoszenie wyników Konkursu 

 

1. Ogłoszenie wyników Konkursu oraz wręczenie nagród i wyróżnień nastąpi w trakcie 

zorganizowanej w tym celu uroczystości.  

2. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (www.umww.pl).  

3. Departament będzie kontaktować się z laureatami Konkursu drogą telefoniczną, e-mailem bądź 

za pośrednictwem poczty.  

4. Autorzy prac nagrodzonych zobowiązani są do odbioru nagrody w dniu ich wręczenia.  

5. Wybrane przez Kapitułę prace zostaną opublikowane. 

6. Prace zgłoszone do Konkursu będą do odbioru po zakończeniu Konkursu w siedzibie Ośrodka 

Doskonalenia Nauczycieli, do którego zostały przesłane. Termin odbioru prac zostanie podany na 

stronach internetowych Departamentu i Ośrodków. 

 

§ 7 

Ochrona danych osobowych 

 

1. Przystępując do Konkursu, Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez 

organizatora w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu, promocji Województwa 

Wielkopolskiego oraz w celach archiwalnych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.  

o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 922). 

2. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych zawarta jest w karcie uczestnika stanowiącej 

załącznik do Regulaminu. 
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3. Z chwilą zgłoszenia pracy Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na korzystanie i rozporządzanie 

pracą przez Organizatora w zakresie utrwalania i zwielokrotniania pracy każdą techniką - w tym 

techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, a także 

rozpowszechniania pracy w każdy inny sposób w tym poprzez udostępnienie publicznie 

(wystawa). Na warunki te Uczestnik Konkursu wyraża zgodę poprzez przystąpienie do Konkursu. 

 

§ 8 

Postanowienia końcowe 

 

1. Przystąpienie do Konkursu oznacza akceptację przez uczestników wszystkich warunków 

określonych w Regulaminie. 

2. Organizator zwraca uczestnikom Konkursu prace dostarczone w ramach udziału w Konkursie. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu bez podania przyczyn, a także 

przerwania, zawieszenia lub zmiany terminu jego przeprowadzenia. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu przed rozpoczęciem danej edycji 

Konkursu. Nowy regulamin obowiązuje od momentu opublikowania. 

5. Niniejszy Regulamin jest jedynym i wyłącznym dokumentem określającym zasady i warunki 

prowadzenia Konkursu.  

6. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Regulaminu decyzję podejmuje Departament. 

7. Od decyzji Departamentu nie przysługuje odwołanie. 

8. Regulamin zostanie opublikowany na stronie www.umww.pl.  

 


