
 

 
 

  

 

 

 

 

REGULAMIN KONKURSU  

 „OD ZIARENKA DO 

BOCHENKA” 

Na potrzeby realizacji projektu  

pn. „Od ziarenka do bochenka” w ramach Planu 

Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na 

lata 2014-2020, Plan operacyjny na lata 2018-2020   

 

 

 

 

 

 

 

Koszalin,  czerwiec 2019 r. 



 

Kontakt  
ul. Racławicka 13, 75-620 Koszalin 
tel.94 714 01 78, fax 94 714 01 31, email: joanna.lipska@powiat.koszalin.pl 
 

1.Konkurs plastyczny „Od ziarenka do bochenka” organizowany jest  przez 
Powiat Koszaliński w ramach  „Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”, 
„Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2014-2020- Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi”, „Operacja współfinasowana ze 
środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa 
Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2014-2020”  
W ramach zawartej Umowy nr WPROW-FV/24/2019, której Partnerami KSOW 
są: 
- Koło Gospodyń Wiejskich – „Babki z Jajem” Wyszewo, 
- Samorządowe Centrum Kultury w Sarbinowie 
 
2. Cele konkursu: 
- promocja jakości życia na wsi,  
- rozpowszechnianie wiedzy wśród dzieci i młodzieży na temat obszarów 
wiejskich i pracy na terenach wiejskich, 
- aktywizacja dzieci i młodzieży z terenu powiatu koszalińskiego, 
- uatrakcyjnienie ich wakacyjnego  pobytu na wsi, 
- ukazanie atrakcyjnych stron życia na wsi, 
- pielęgnacja tradycji i obrzędów, 
- wspieranie włączenia społecznego. 
 
3. Temat konkursu 
Tematyka konkursu powinna: 
- być związana z jego nazwą („Od ziarenka do bochenka”), 
- promować i ukazywać walory życia na wsi, 
- ukazywać tradycje i obrzędy jakim jest  np. uprawa zbóż oraz wypiek chleba. 
 
4. Warunki konkursu: 
- konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży z terenu powiatu koszalińskiego 
uczęszczających na zajęcia organizowane w okresie wakacyjnym w świetlicach 
wiejskich/domach kultury, 
- pracę należy wykonać na materiale typu brystol, 
- technika wykonania pracy dowolna, 
- materiały potrzebne do wykonania prac konkursowych zapewni Organizator, 
- placówki biorące udział w konkursie  wykorzystają wszystkie rodzaje 
przekazanych przez Organizatora materiałów do wykonania pracy plastycznej, 
z możliwością wykorzystania maksymalnie 3 innych rodzajów materiałów 
własnych, według własnego uznania i pomysłu. 
 
 



 

Kontakt  
ul. Racławicka 13, 75-620 Koszalin 
tel.94 714 01 78, fax 94 714 01 31, email: joanna.lipska@powiat.koszalin.pl 
 

5. Warunki uczestnictwa w konkursie: 
- praca złożona w konkursie jest pracą zbiorową podopiecznych świetlicy/ 
domów kultury; 
- prace złożone indywidualnie nie będą podlegały ocenie; 
- w ramach konkursu świetlica/dom kultury może złożyć tylko jedną pracę; 
- dostarczone prace nie mogą być zniszczone; 
- dostarczone prace konkursowe nie będą zwracane autorom, posłużą do 
prezentacji w galerii na stoisku informacyjno –promocyjnym Powiatu 
Koszalińskiego podczas Dożynek Powiatowych w Bobolicach w dniu 
14.09.2019 r. oraz zostaną sfotografowane i umieszczone na stronie www 
Organizatora, Partnerów itp., 
- każda praca powinna zawierać na odwrocie: 
     * nazwę konkursu 
     * nazwę świetlicy/domu kultury, dane tel. do kontaktu, 
a także dołączone do zgłoszonej pracy: 

 * zgody rodziców/opiekunów prawnych wszystkich dzieci wykonujących   
pracę (zgodnie z załącznikiem do regulaminu - oświadczenie), 
* listę dzieci/ młodzieży biorących udział w konkursie. 

- uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na 
przetwarzanie danych osobowych oraz nieodpłatne publikowanie i powielanie 
na stronach www organizatorów, w publikacjach przekazanych prac, 
- brak dołączenia oświadczeń wyklucza udział w konkursie. 
  
6. Zasady konkursu 
 
- do dnia 10 lipca 2019 r. placówki zgłaszają swój udział 
 w konkursie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres  
e-mail: promocja@powiat.koszalin.pl, Organizator potwierdzi e-mailem zwrotnym 
zgłoszenie, 
- materiały do wykonania prac plastycznych będą do odbioru  
do dnia 16 lipca 2019 roku po wcześniejszym ustaleniu z Organizatorem 
miejsca przekazania produktów, 
- prace konkursowe należy dostarczyć do dnia 31 lipca 2019 roku  
do godz. 15:00  do 
 
Starostwa Powiatowego w Koszalinie 
u. Racławicka 13 
75-620 Koszalin 
Pokój 414 (IV piętro) 
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- prace konkursowe zostaną ocenione przez komisję konkursową powołaną 
przez Organizatora, 
- decyzja komisji  konkursowej jest ostateczna, 
- wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie 
organizatora konkursu do dnia 05 sierpnia 2019 r. 
 
 
6. Nagrody konkursowe 
- spośród przekazanych prac komisja konkursowa wybierze 3 najciekawsze pod 
względem nawiązania do tematu konkursu, użycia przekazanych oraz własnych 
(max. 3)  materiałów oraz pomysłowości i estetyki,  
- nagrody rzeczowe w postaci: gier planszowych, gier terenowych, 
zespołowych, zręcznościowych itp.  przekazane zostaną bezpośrednio do 
użytkowania dla 3 świetlic/ domów kultury nagrodzonych  w konkursie, 
- dodatkową atrakcją będzie wyjazd podopiecznych z 3 nagrodzonych  świetlic/ 
domów kultury do piekarni i największych zakładów przemysłowych na terenie 
powiatu koszalińskiego – Przedsiębiorstwa Zbożowo-Młynarskiego „PZZ”  
w Stoisławiu. 
- koszty wyjazdu na wycieczkę pokrywa Organizator- Powiat Koszaliński, termin 
realizacji wyjazdu zostanie ustalony indywidualnie z placówkami. 

 


