
Regulamin konkursu plastycznego „Koń mój przyjaciel”  

  

1. Organizator: Lubelski Związek Hodowców Koni w Lublinie, ul. Mełgiewska 7-9 bl.1, 20-209 Lublin. 
 
2. Adresaci konkursu: dzieci Hodowców Koni z terenu województwa lubelskiego w wieku 5-12 lat.  
Prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych:  
- kategoria I: 5-8 lat 
- kategoria I: 9-12 lat  
 
3. Tematyka konkursu: dowolne ujęcie tematu „Koń mój przyjaciel” w postaci pracy plastycznej. 
 
4. Warunki uczestnictwa:  
- prace nadesłane na konkurs muszą być pracami własnymi, indywidualnymi, nigdzie wcześniej 
niepublikowanymi, nieprzedstawionymi na innych konkursach 
- prace powinny być wykonane w formacie A4 i A3 
- technika plastyczna wykonania prac jest dowolna (rysowanie, malowanie, wyklejanie, wydzieranie, 
itp.) 
- każda praca powinna być podpisana na odwrocie w następujący sposób: tytuł pracy, imię i 
nazwisko autora i opiekuna prawnego (rodzica), telefon i adres. 
 
5. Termin składania prac konkursowych. 
Prace należy dostarczyć do biura Lubelskiego Związku Hodowców Koni osobiście lub przesłać pocztą 
na adres: Lubelski Związek Hodowców Koni, ul. Mełgiewska 7-9 bl.1, 20-209 Lublin   
do dnia 22 października 2022 r.  
 
5. Ocena prac.  
Prace konkursowe oceni komisja konkursowa, powołana przez Organizatora. Podczas oceny brane 
będą pod uwagę następujące kryteria: zgodność z tematem konkursu, samodzielność wykonania 
pracy, oryginalność, pomysłowość autora, staranność wykonania i stopień trudności.  
 
6. Nagrody. 
Autorzy wyróżnionych prac otrzymają atrakcyjne nagrody,  prace te zostaną zamieszczone w 
kalendarzu Lubelskiego Związku Hodowców Koni na rok 2022. 
 
7. Termin ogłoszenia wyników konkursu. 
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone dnia 23 listopada 2021 r. na stronie internetowej Organizatora: 
www.lzhk.pl. 
 
 8. Uwagi końcowe. 
Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.  
  

Prace zgłoszone do konkursu nie będą zwracane autorom.  
  

Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem na Organizatora 
praw własności złożonych egzemplarzy prac.  
  

Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez 
Organizatora konkursu danych osobowych uczestników konkursu (Ustawa o ochronie danych 
osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. Dz.U. nr 133, poz. 833 z późniejszymi zmianami ).  
  

Zgłoszenie prac do konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu.  
  

Sytuacje nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator konkursu. 
 

http://www.lzhk.pl/

