
REGULAMIN KONKURSU „Zachodniopomorskie Porty oczami dziecka” 

 

1. Organizatorami konkursu pn. „Zachodniopomorskie Porty oczami dziecka”  (dalej 

„Konkurs”) są:  

 Kuratorium Oświaty w Szczecinie, z siedzibą przy ulicy Wały Chrobrego 4, 

70 – 502 Szczecin, reprezentowane przez Zachodniopomorskiego Kuratora 

Oświaty panią Magdalenę Zarębską – Kuleszę (zwane dalej „Kuratorium”), 

 Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA, z siedzibą  

przy ul. Bytomskiej 7, 70-603 Szczecin, reprezentowany przez Prezesa 

Zarządu pana Krzysztofa Urbasia i Wiceprezesa Zarządu pana Kazimierza 

Drzazgę (zwany dalej „ZMPSiŚ SA”). 

 

2. Konkurs adresowany jest do dzieci z przedszkoli z terenu województwa 

zachodniopomorskiego (dalej „Uczestnik”). 

 

3. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zaakceptowanie Regulaminu Konkursu 

oraz przesłanie na adres Kuratorium czytelnie wypełnionych przez opiekuna 

Uczestnika Karty zgłoszenia (Załącznik nr 1) oraz Oświadczenia (załącznik nr 2) 

stanowiących integralną część Regulaminu. 

 

4. Zadaniem Uczestników jest wykonanie pracy plastycznej związanej z działalnością  

i znaczeniem w regionie portów w Szczecinie i Świnoujściu, w kontekście 

przypadającej w 2020 roku 70. rocznicy polskiej administracji w ww. portach 

(zwanych dalej „Porty”). 

 

5. Uczestnicy wykonują pracę konkursową po uprzednio przeprowadzonych zajęciach  

z dziećmi przybliżających działalność i znaczenie Portów (dalej „Zajęcia”). 

 

6. Warunki przeprowadzenia Zajęć z dziećmi: 

 

6.1. Zajęcia powinny być przeprowadzone na terenie przedszkola w dowolnym 

terminie wyznaczonym przez dyrektora przedszkola. 

6.2. Za ich przeprowadzenie odpowiada dyrektor przedszkola lub osoba przez 

niego wyznaczona. 

6.3. Prowadzący Zajęcia z Uczestnikami może korzystać z materiałów 

wchodzących w skład zasobów ZMPSiŚ SA, udostępnionych przez Organizatorów 

Konkursu. 

6.4. Po przeprowadzonych Zajęciach z dziećmi, Uczestnik przystępuje  

do wykonania pracy plastycznej (zwanej dalej „Praca”). 

 

 



7. Warunki wykonania Pracy: 

 

7.1. Praca powinna być wykonana na podstawie zdobytej wiedzy podczas 

przeprowadzonych wcześniej Zajęć. 

7.2. Praca powinna być wykonana w dowolnym formacie i dowolną techniką 

rysunkową, tj. farbami plakatowymi, akwarelą, kredkami drewnianymi, kredkami 

świecowymi, pastelami, flamastrami, ołówkiem, węglem lub techniką płaską,  

tj. wycinanka lub wydzieranka z kolorowych gazet i papieru. 

7.3. Uczestnik wykonuje Pracę bezpośrednio po przeprowadzonych Zajęciach,  

na terenie przedszkola, do którego uczęszcza.  

7.4. Wykonane Prace należy przesłać wraz z załącznikami, o których mowa  

w punkcie 3. Regulaminu, do dnia 10 kwietnia 2020 r. (liczy się data faktycznego 

wpłynięcia pracy) na adres Kuratorium Oświaty w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 

4, 70 – 502 Szczecin (z dopiskiem: Konkurs „Zachodniopomorskie Porty 

oczami dziecka”). 

 

8. Prace przesłane na Konkurs mogą być bezpłatnie wykorzystane przez Organizatorów 

w celach związanych z promocją Konkursu i ogłoszeniem jego wyników. 

 

9. Oceny i wyboru najlepszych Prac dokona, powołana przez Organizatorów, Komisja 

Konkursowa (dalej „Komisja”). 

 

10. Komisja zastrzega sobie prawo do przyznania dodatkowych nagród. 

 

11. Decyzja Komisji jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. 

 

12. O wynikach Konkursu Organizatorzy poinformują telefonicznie lub drogą mailową. 

Wyniki zostaną opublikowane również na stronie Kuratorium 

www.kuratorium.szczecin.pl. 

 

13. Laureaci Konkursu otrzymają nagrody ufundowane przez ZMPSiŚ SA. 

 

14. Wręczenie nagród laureatom nastąpi podczas Gali 4 czerwca 2020 roku. 

 

15. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany terminu Gali. 

 

16. O miejscu i godzinie Gali Organizatorzy poinformują w osobnym komunikacie. 

 

17. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmian w Regulaminie w czasie trwania 

Konkursu i zobowiązują się do natychmiastowego opublikowania zmienionego 

Regulaminu w miejscach, w których uprzednio opublikowali Regulamin Konkursu. 

 

18. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany terminu Konkursu, jego przerwania 

lub zawieszenia z ważnych przyczyn. 

http://www.kuratorium.szczecin.pl/


 

19. Udział w Konkursie wiąże się z akceptacją powyższych warunków. 

 

20. W czasie trwania Konkursu treść Regulaminu będzie dostępna na stronie Kuratorium 

www.kuratorium.szczecin.pl.  

 

 

 

W sprawach Konkursu prosimy o kontakt z Danielem Wróblem, specjalistą w Wydziale 

Informacji i Promocji w Kuratorium Oświaty w Szczecinie: 

 telefon: 91 442 75 28; 

 e-mail: dwrobel@kuratorium.szczecin.pl  

http://www.kuratorium.szczecin.pl/
mailto:dwrobel@kuratorium.szczecin.pl

