
Starosta Tatrzański, Starosta Nowotarski, Burmistrz Miasta Zakopane, Burmistrz Miasta
Nowy Targ oraz Wójtowie Gmin Biały Dunajec,  Poronin i Szaflary serdecznie zapraszają
dzieci od klasy 0 do 6 do udziału w konkursie „Koleją po Podhalu”. 

Głównym  celem  konkursu  jest  promocja  wykorzystania  alternatywnych  form  nisko
emisyjnego transportu publicznego w życiu codziennym na terenie Podhala, ze szczególnym
uwzględnieniem poruszania się koleją.

Tematyka zgłaszanej plastycznej pracy konkursowej musi dotyczyć takich zagadnień jak:
zachęcanie  do  wykorzystywania  alternatywnych  form transportu  w życiu  codziennym,  ze
szczególnym uwzględnieniem połączeń wykonywanych przez Podhalańską Kolej Regionalną.



REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO
„Koleją po Podhalu”

Konkurs  organizowany  jest  na  terenie  Powiatu  Tatrzańskiego  i  Powiatu  Nowotarskiego.
W konkursie  mogą brać udział  uczniowie wszystkich szkół podstawowych oraz ośrodków
kultury, zespołów regionalnych itp. działających na terenie Powiatu Tatrzańskiego i Powiatu
Nowotarskiego.

Konkurs trwa do dnia 25 maja 2018 r.

Cel Konkursu
Do głównych celów Konkursu należy:

a. promocja  wahadła  kolejowego  Zakopane  Nowy  Targ  wykonywanego  w  ramach
Podhalańskiej Kolei Regionalnej

b. zachęcenie do wykorzystywania alternatywnych form transportu w życiu codziennym
np. kolej, rowery;

c. rozwój  u uczestników świadomości  ekologicznej  oraz podniesienie  wrażliwości  na
problemy dotyczące ekologii i ochrony środowiska;

d. pobudzenie  wyobraźni  plastycznej  i  kreatywności  oraz  umożliwienie  prezentacji
uzdolnień na szerokim forum;

e. propagowanie  niskoemisyjnego  transportu  publicznego  w  komunikacji  na  terenie
Powiatu Tatrzańskiego i Powiatu Nowotarskiego

Akceptacja regulaminu
1. Akceptacja  Regulaminu  następuje  poprzez  przekazanie  Organizatorowi  Pracy

Konkursowej wraz ze Zgłoszeniem do Konkursu
2. Akceptacja Regulaminu oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych

Uczestnika są warunkiem udziału w Konkursie.
3. Przez złożenie Pracy Konkursowej i Zgłoszenia Rodzic/Opiekun: wyraża akceptację

Regulaminu, w tym w szczególności:
a. wyraża zgodę na udział w Konkursie;
b. oświadcza,  że  jest  opiekunem  prawnym  Uczestnika  –  na  załączonym  do

Zgłoszenia Uczestnika formularzu
c. wyraża zgodę na opublikowanie imienia, nazwiska oraz publikowanie Pracy

Konkursowej Uczestnika 
d. oświadcza, że w związku z uczestnictwem w Konkursie nie będzie dochodził

jakichkolwiek roszczeń od Organizatorów
e. zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje jego postanowienia

w całości

Zasady udziału w Konkursie
1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas 0- VI
2. Każdy  uczestnik  może  zgłosić  do  Konkursu  jedną,  wcześniej  niepublikowaną,

samodzielnie wykonaną pracę.
3. Na  odwrocie  pracy  powinny  znaleźć  się  następujące  informacje:  nazwisko,  imię,

szkoła, klasa.



4. Praca powinna być wykonana na kartonie o formacie A 3 lub A4 wykonana techniką:
rysunek  kredkami,  pastele  suche,  pastele  olejne,  techniki   malarskie  (akwarela,
tempera), wyklejanki, collage.

5. Do  Pracy  Konkursowej  należy  załączyć  oświadczenia  z  użyciem  wzorów
stanowiących załączniki do niniejszego Regulaminu. Brak wymaganych oświadczeń
stanowi podstawę do odrzucenia pracy konkursowej.

6. Ostateczny termin zgłaszania prac upływa dnia 25 maja 2018 r
7. Prace  należy  składać  w  Gminnym  Centrum  Kultury,  Promocji  i  Turystyki

w Szaflarach, ul. Zakopiańska 18, 34-424 Szaflary.
8. Prace dostarczone po tym terminie lub wykonane niezgodnie z regulaminem nie będą

oceniane.
9. Prace przechodzą na własność organizatora i nie będą odsyłane

Zasady przyznawania nagród 
1. O  wyłonieniu  zwycięzców  decyduje  powołana  przez  Organizatora  Komisja

Konkursowa 
2. Decyzja Komisji jest ostateczna i nieodwołalna
3. Ogłoszenie wyników odbędzie się 1 czerwca 2018 roku. Wręczenie nagród odbędzie

się w późniejszym terminie.
4. W konkursie  zostaną  przyznane  nagrody  rzeczowe.  Ponadto  najlepsze  prace  będą

prezentowane w połączeniach kolejowych Podhalańskiej Kolei Regionalnej. 
5. Dla  klasy,  która  prześle  największą  liczbę  prac  zostanie  przyznana  nagroda

dodatkowa. 



Karta zgłoszenia do konkursu plastycznego
pn. „Koleją po Podhalu”

1. Imię i nazwisko uczestnika konkursu: 

..................................................................................................

2. Adres do korespondencji:

....................................................................................................................

....................................................................................................................

3.Telefon kontaktowy:

........................................................................................

4. E-mail:

.............................................................................................................

5.Tytuł i opis pracy konkursowej:

.......................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................…..

.......................................................................................................................................................

                                                                               ........................................................................
                                                                                           (data i miejscowość/ podpis uczestnika,opiekuna)



OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że zapoznałam/em się z regulaminem konkursu plastycznego pn. „ Koleją po
Podhalu”. Oświadczam, że zawarte w niniejszej karcie dane są prawdziwe, a przesłane przeze
mnie  prace  wykonałam/em  osobiście.  Wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  moich  danych
osobowych dla potrzeb konkursu (zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia
29.08.1997 r., Dziennik Ustaw Nr. 133 Poz. 883) oraz na publikację przesłanej przeze mnie
pracy.

                                            
                                                                        
                                                                      ..........................................…

(data i miejscowość/ podpis uczestnika ,opiekuna)

    

ZGODA RODZICÓW

Wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego dziecka: 

...................................................………………....................…
w konkursie plastycznym pn. „Koleją po Podhalu” 

                                                      

Miejsce i data: ..................................... 

Podpis rodzica lub prawnego opiekuna: ..................................................


