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I. Postanowienia ogólne konkursu: 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa  

w Konkursie. 

2. Organizatorem Konkursu jest Powiat Koszaliński z siedzibą   

ul. Racławicka 13, 75-620 Koszalin. 

3. Przedmiotem Konkursu jest wykonanie pracy w dwóch kategoriach: 

kompozycja jesienna lub jesienne ludki. Praca powinna być wyk z materiałów 

naturalnych, ekologicznych dowolną techniką umożliwiającą ekspozycję. 

4. Nadzór nad prawidłowym i zgodnym z regulaminem przebiegiem konkursu, 

czynnościami wyłaniania laureatów oraz wydawania nagród, sprawować 

będzie komisja konkursowa. 

5. Organizator konkursu dopuszcza możliwość zmiany terminów i zastrzega 

sobie prawo do wydłużenia terminów zgłaszania, nadsyłania jak i oceny 

nadesłanych prac.  

6. Treść niniejszego regulaminu dostępna jest zarówno w siedzibie Organizatora 
jak i na stronie internetowej  www.powiat.koszalin.pl przez cały czas trwania 
konkursu. 

 
II. Zasady Konkursu: 

1. Konkurs przeznaczony jest dla mieszkańców powiatu koszalińskiego: 

a) dzieci i młodzieży uczęszczającej do szkół, 

b) osób dorosłych (w tym członków Stowarzyszeń, Kół Gospodyń Wiejskich, 

Akademii Seniorów, osób indywidualnych). 

2. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny. 

3. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wypełnienie Formularza 

Zgłoszeniowego (stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu). 

Formularz Zgłoszeniowy jest dostępny na stronie internetowej Organizatora: 

www.powiat.koszalin.pl. 

4. Przesłane prace przechodzą na własność Organizatora. 

5. Prace dostarczone na Konkurs muszą być pracami własnymi, które do tej pory 

nie brały udziału we wcześniejszych konkursach, muszą być trwale podpisane 

np. przy pomocy doczepianej karteczki z danymi: nazwą Koła, 

Stowarzyszenia/ imię i nazwisko osoby indywidualnej oraz miejscowości 

będącej ich siedzibą/miejscem zamieszkania.  

 

III. Cele Konkursu: 

1. Zwrócenie uwagi na ukazanie walorów pory roku jaką jest jesień. 

2. Pobudzenie aktywności twórczej oraz aktywizacja mieszkańców z terenu 

powiatu koszalińskiego. 

3. Rozwijanie kreatywności i kształtowanie wyobraźni plastycznej, integracji 

poprzez wymianę doświadczeń w zakresie artystycznym. 

4. Zdobycie umiejętności wykorzystania materiałów naturalnych i odpadów 

zielonych oraz promowanie ekologicznego stylu życia. 

5. Stworzenie mieszkańcom z terenu powiatu koszalińskiego możliwości 

prezentacji własnych dokonań twórczych. 

 

 

http://www.powiat.koszalin.pl/
http://www.powiat.koszalin.pl/
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IV. Tematyka konkursu, techniki wykonania: 

1. Tematem konkursu jest wykonanie pracy artystycznej w dwóch kategoriach: 

a) Kompozycja jesienna (np. stroiki, świeczniki, bukiety, ozdoby wiszące 

stojące, obrazki, dekoracje wnętrz, zdobione pudełka, wazony itp.) 

b) jesienne ludki (np. misie wykonane z szyszek i owoców, kasztanowe 

ludki, stworki z żołędzi, motyle z liści itp.) 

2. Kompozycje mogą być wykonane w dowolnej wielkości i kształcie (wiszące, 

stojące, leżące) itp. 

3. Preferowane użycie materiałów ekologicznych i naturalnych przykładowo 

takich jak: 

- mech, 

- wrzos, 

- warzywa, 

- kora, 

- gałązki, 

- szyszki, 

- liście, 

- drewno, 

- papier, 

      -  nici, sznurek, włóczka, 

      - koronka, 

      - żołędzie, 

      - kasztany, 

      - orzechy, 

      - masa solna, 

      - glina, 

      - zasuszone rośliny, 

      - wata, 

      - tektura, 

      - deska, 

      - szkło. 

4. Możliwość zastosowania dowolnych technik, dopuszcza się wykorzystanie 

gotowych elementów (np. świeczki, elementy ceramiczne, koszyczki, ozdobne 

doniczki). 

 

V. Kryteria i zasady oceny: 

1. Ocenie podlegać będzie oryginalność kompozycji, pomysłowość, estetyka 

wykonania, trwałość pracy, wykorzystanie materiałów naturalnych, wkład pracy. 

2. Oceny nadesłanych prac dokona komisja konkursowa powołana przez 

Organizatora. 

3. Decyzje komisji konkursowej są ostateczne. 

 

VI. Nagrody:  

1.Dla Laureatów konkursu w każdej z kategorii zostaną przyznane nagrody 

pieniężne: 

- za zajęcie I miejsca w kategorii kompozycja jesienna o wartości 500,00 zł 

- za zajęcie II miejsca w kategorii kompozycja jesienna o wartości 300,00 zł 
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- za zajęcie III miejsca w kategorii kompozycja jesienna o wartości 200,00 zł 

- za zajęcie I miejsca w kategorii jesienne ludki o wartości 500,00 zł 

- za zajęcie II miejsca w kategorii jesienne ludki o wartości 300,00 zł 

- za zajęcie III miejsca w kategorii jesienne ludki o wartości 200,00 zł. 

2. Nagrody pochodzą ze środków powiatu koszalińskiego przeznaczonych  

na ochronę środowiska i gospodarkę wodną. 

VII. Termin dostarczenia prac: 

1. Termin dostarczenia prac: do dnia 30 października 2020 r.  
2. Odpowiednio zabezpieczone prace należy: 

a) przesłać pocztą tradycyjną na adres: Starostwo Powiatowe w Koszalinie ul. 

Racławicka 13, (wraz z wypełnionym Formularzem Zgłoszeniowym) z dopiskiem: 

Wydział Organizacyjny/ Biuro Promocji pok. 414 (IV piętro). 

lub  

    b) dostarczyć osobiście do kancelarii Starostwa Powiatowego w Koszalinie ul. 

Racławicka 13, (wraz z wypełnionym Formularzem Zgłoszeniowym) z dopiskiem: 

Wydział Organizacyjny/ Biuro Promocji pok. 414 (IV piętro). 

  

VIII. Rozstrzygnięcie Konkursu: 

1.Komisja Konkursowa może przyznać wyróżnienia w postaci nagród rzeczowych 

dla wszystkich uczestników, w zależności od liczby otrzymanych prac. 

2. Wyniki zostaną zamieszczone na stronie internetowej 

www.powiat.koszalin.pl oraz na portalu społecznościowym. 

 

IX. Postanowienia końcowe:  

    1.Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu,  
    o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. 

 2. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi 2 listopada 2020 r.  
 3. Organizator ma prawo wykonać zdjęcia otrzymanych prac do celów promocyjnych    
(w tym publikacji w mediach społecznościowych). 
4.Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu. 
5.Przystąpienie do Konkursu jest jednoznaczne z zaakceptowaniem warunków 
Regulaminu Konkursu. 
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