
 

 

 

Regulamin konkursu pt.: „Teatrzyk jesienny” 

 

 

§ 1. 

Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem Konkursu jest „Lokalna Grupa Działania „Razem dla Powiatu 

Radziejowskiego” 

2. Zasady określa niniejszy Regulamin, który wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu 

i obowiązuje do czasu jego zakończenia.  

3. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.  

4. Organizacja Konkursu oraz nagrody  współfinansowane są ze środków Unii Europejskiej  

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.  

 

§ 2. 

Cele  i tematyka konkursu 

1. Celem Konkursu jest:  

 - wzmacnianie wiary we własne możliwości; 

- wyrażanie przez dzieci otaczającego je świata w formie teatralnej; 

- rozwijanie twórczej ekspresji i kreatywności. 

2. Tematyka konkursu:  

- grupa dzieci ma przygotować występ (max 20 min) wzbogacony w wierszyki oraz piosenki o 

tematyce jesiennej oraz przygotować pracę plastyczną; 

- każda grupa ma wykonać pracę plastyczną zbiorową nawiązującą do swojego występu. 

Format pracy A3. 

 Występ grupy ma być nagrany na płytę CD i wraz z pracą plastyczną dostarczony do biura 

Lokalnej Grupy Działania „Razem dla Powiatu Radziejowskiego”, ul. Kościuszki 58 (budynek 

przy krytej pływalni w Radziejowie).  

- praca w formie plakatu z możliwością zawieszenia, wykonana dowolną techniką.    



 

- potwierdzenie udziału grup w konkursie oraz dostarczenie prac maksymalnie do 

21 października 2020 r. do biura Lokalnej Grupy Działania „Razem dla Powiatu 

Radziejowskiego”, ul. Kościuszki 58, 88-200 Radziejów.  

§ 3. 

Uczestnictwo w Konkursie 

1. Uczestnikami Konkursu mogą być dzieci w wieku przedszkolnym z poszczególnych gmin 

z terenu gmin: Bytoń, Dobre, Osięciny, Radziejów, Topólka, Miasto i Gmina Piotrków 

Kujawski, Miasto Radziejów w wieku od 3 do 4 lat, od 5 do 6 lat.  

2. Nadesłanie zbiorowych prac konkursowych jest jednoznaczne z akceptacją warunków 

niniejszego Regulaminu i zobowiązaniem do przestrzegania jego postanowień.   

3. Zgłoszenie pracy do konkursu jest równoznaczne z: - oświadczeniem, iż praca złożona na 

konkurs została wykonana przez całą grupę - wyrażeniem  zgody  na  przekazanie praw 

autorskich  w  zakresie  prezentowania  pracy w  wydawnictwach, publikacjach oraz na stronie 

internetowej LGD, a w szczególności do nieograniczonego w czasie korzystania 

i rozporządzania pracą.  

4. Organizator nie zwraca nadesłanych prac. Prace plastyczne mogą zostać zamieszczone w 

publikacjach wydanych przez Lokalną Grupę Działania „Razem dla Powiatu Radziejowskiego” 

oraz na stronie organizatora.   

5. Pracę plastyczną wraz z nagraną płytą należy dostarczyć do 21 października 2020 r. do biura 

Lokalnej Grupy Działania „Razem dla Powiatu Radziejowskiego” na adres: ul. Kościuszki 58, 

88-200 Radziejów z dopiskiem: Konkurs pt.: „Teatrzyk jesienny”.  

6. Na odwrocie pracy powinny znaleźć się następujące informacje dotyczące autora: nazwa 

przedszkola oraz grupy, miejscowość, nr telefonu oraz nazwisko opiekuna grupy.  

7. Prace złożone/przesłane po upływie terminu nie będą brały udziału w konkursie. 

W  przypadku  prac przesłanych pocztą decyduje data wpływu pracy do LGD, jednakże 

Organizator  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  prace  utracone  lub  uszkodzone  z przyczyn 

leżących po stronie operatorów pocztowych.  

 

 

 

 



 

 

§ 4. 

Ocena prac konkursowych 

1.  Konkurs zostanie przeprowadzony i tym samym zostaną przyznane nagrody i wyróżnienia 

w dwóch kategoriach wiekowych:  

- 3-4 lat – zostaną przyznane 3 nagrody (I,II,III miejsce) 

- 5-6 lat - zostaną przyznane 3 nagrody (I,II,III miejsce) 

W każdej kategorii wiekowej zostaną przyznane po trzy wyróżnienia.  

2.  Komisja konkursowa złożona z trzech osób dokona wyboru laureatów w dniu 

26 października 2020 r., w biurze Lokalnej Grupy Działania „Razem dla Powiatu 

Radziejowskiego”.    

3. Po rozstrzygnięciu Konkursu zostanie sporządzony protokół, który zostanie podpisany przez 

wszystkich członków Komisji Konkursowej.  

4. Decyzje Komisji są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.  

5. O decyzji Komisji i sposobie przekazania nagród Laureaci Konkursu zostaną poinformowani 

przez organizatora telefonicznie lub mailowo. 

 

§ 5. 

Warunki ogólne 

1.  Zgłoszenie grup do Konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego  

Regulaminu.  

2.Wyniki konkursu pojawią się na stronie internetowej: www.lgd.com.pl.  

3. Dodatkowe informacje można uzyskać u Agnieszki Zawidzkiej – kierownik biura pod nr 

telefonu 530 900 618.  

 

http://www.lgd.com.pl/

