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REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO 

„BLISKO POLSKIEGO PIENIĄDZA” 

 

Słownik skrótów i pojęć użytych w Regulaminie: 

Projekt – Projekt pt. Pieniądz pod lupą Młodego Odkrywcy; 

Konkurs – Konkurs plastyczny pt. Blisko Polskiego Pieniądza; 

LuTEN – Stowarzyszenie Lubelskie Towarzystwo Edukacyjno-Naukowe z siedzibą w Lublinie, 20-031, 

Pl. M. Curie-Skłodowskiej 1 – Realizator Projektu (zw. dalej LuTEN); 

NBP – Narodowy Bank Polski – z siedzibą w Warszawie, przy ul. Świętokrzyskiej 11/21, kod 00-919, 

posiadającym NIP 525-000-81-98 oraz REGON 000002223– instytucja finansująca działania; 

ZP – Zespół Projektowy powołany do realizacji Projektu. 

 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

1.  Niniejszy Regulamin określa zasady konkursu plastycznego „Blisko Polskiego Pieniądza”, 

określanego dalej mianem „Konkursu” lub „BPP”. 

2.  Konkurs organizowany jest przez Stowarzyszenie Lubelskie Towarzystwo Edukacyjno-Naukowe 

(LuTEN) w ramach realizacji projektu pt. „Pieniądz pod lupą Młodego Odkrywcy”, nazywanego dalej 

Projektem.  

3. Projekt jest dofinansowany przez Narodowy Bank Polski (NBP) w ramach programu 

„Dofinansowanie projektów z zakresu edukacji ekonomicznej”. 

4. Celem głównym Projektu jest wzrost wiedzy o wyglądzie i wartości polskich banknotów i monet, 

wzrost umiejętności rozpoznawania pieniędzy i zwracania uwagi na ich zabezpieczenia oraz 

kształtowanie pozytywnych postaw wyrastających z poszanowania do polskiego środka płatniczego 

wśród dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym z placówek województw lubelskiego, 

świętokrzyskiego i podkarpackiego.  

 

§ 2 

Konkurs 

1. Celem głównym Konkursu jest propagowanie wiedzy o wyglądzie i wartości pieniądza oraz 

rozbudzanie i rozwijanie kreatywności wśród dzieci i młodzieży. 

2. Konkurs jest realizowany od dnia 20. lutego 2023 roku do dnia 30. marca 2023 roku. 

3. Termin nadsyłania lub złożenia pracy upływa 13.03.2023 roku. O zachowaniu terminu decyduje 

data wpływu pracy do siedziby Organizatora.  

4. Termin rozstrzygnięcia konkursu 17.03.2023 roku. 

5. Termin wręczenia nagród do 30.03.2023 roku. 

6. Na procedurę konkursową składają się:  

a) zgłoszenie pracy konkursowej, 



b) weryfikacja pracy konkursowej pod względem formalnym, 

c) ocena pracy konkursowej przez Jury Konkursowe, 

d) ogłoszenie wyników konkursu i nagrodzenie laureatów, 

e) wystawa nagrodzonych prac konkursowych. 

7. Nagrody w Konkursie są ufundowane ze środków finansowych pozyskanych na realizację Projektu 

z NBP oraz ze środków finansowych współorganizatora Projektu, Oddziału Lubelskiego Polskiego 

Towarzystwa Fizycznego. 

8. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią 

promocyjną, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą gry losowej przewidzianej 

w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 888). 

9. Udział w konkursie jest bezpłatny. 

 

§ 3 

Przedmiot konkursu i kryteria oceny 

1. Przedmiotem konkursu jest praca plastyczna płaska, wykonana dowolną techniką, w formacie 

A4 lub A3, z dowolnych materiałów. 

2. Praca plastyczna musi być zgodna z tematyką konkursu „Blisko Polskiego Pieniądza”, 

tj. nawiązywać do wyglądu pieniądza, historii polskiego środka płatniczego lub być 

wizją wyglądu pieniądza przeszłości lub pieniądza przyszłości.  

3. Kryteria oceny pracy konkursowej obejmują: 

a) zgodność treści pracy plastycznej z tematem konkursu, 

b) kreatywność, 

c) oryginalność ujęcia tematu, 

d) estetyka. 

4. Prace będą oceniane w czterech kategoriach wiekowych:  

a) grupa I – uczniowie z przedszkoli, 

b) grupa II – uczniowie klas 1 szkół podstawowych, 

c) grupa III – uczniowie klas 2 szkół podstawowych, 

d) grupa IV – uczniowie klas 3 szkół podstawowych. 

 

§ 4 

Warunki udziału w Konkursie oraz wymagania stawiane pracom 

konkursowym 

1. W Konkursie mogą wziąć udział osoby spełniające łącznie poniższe kryteria: 

a) dzieci i młodzież w wieku 4-10 lat; 

b) dzieci i młodzież ucząca się, dla których miejsce zamieszkania lub adres placówki szkolnej jest 

w woj. lubelskim, świętokrzyskim lub podkarpackim.  

2. Praca plastyczna musi być pracą własną uczestnika. 

3. Praca plastyczna musi być pracą indywidualną. Prace grupowe nie będą podlegały ocenie. 

4. Uczestnik może zgłosić jedną lub więcej prac plastycznych na Konkurs.  
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5. W przypadku zgłoszenia przez uczestnika więcej niż jednej pracy konkursowej, nagrodzona może być 

tylko jedna z nich.  

6. LuTEN zastrzega sobie prawo weryfikacji prac przesłanych przez beneficjentów pod kątem zgodności 

z wymaganiami konkursu. Materiały nie spełniające formalnych wymagań konkursu nie zostaną 

dopuszczone do dalszej procedury konkursowej. 

7. Praca plastyczna musi być opisana następującymi danymi: 

a) imię i nazwisko autora pracy, 

b) wiek autora pracy, 

c) adres autora pracy lub nazwa i adres placówki przedszkolnej lub szkolnej, 

d) tytuł pracy, 

e) imię i nazwisko rodzica lub prawnego opiekuna i/lub nauczyciela z placówki przedszkolnej lub 

szkolnej, 

f) nr telefonu i/lub adres e-mail do osoby wskazanej w podpunkcie e). 

Organizator załączy do ogłoszenia o Konkursie formularz zgłoszenia oraz zgód. 

8. W przypadku stwierdzenia podania nieprawdziwych danych lub złożenia fałszywych oświadczeń , 

praca zostanie wykluczona z kolejnych etapów procedury konkursowej. 

9. Udział w konkursie jest dobrowolny. Nadesłanie pracy konkursowej jest jednoznaczne z wyrażeniem 

zgody na warunki Konkursu, w tym: 

a) zgody rodzica lub opiekuna prawnego na udział ucznia w Konkursie, 

b) zgody na upublicznienie pracy narodzonej oraz imienia i nazwy placówki przedszkolnej lub 

szkolnej, w celach informacyjno-promocyjnych projektu oraz na potrzeby przygotowania 

ekspozycji wystawienniczej, 

c) zgody na nieodpłatne udzielenie Organizatorowi zezwoleń na wykorzystanie pracy plastycznej (w 

tym także jej fotografii) w celach informacyjno-promocyjnych projektu. 

 

§ 5 

Rozstrzygnięcie konkursu 

1. W celu rozstrzygnięcia Konkursu powołane zostanie min. 6-os. Jury Konkursowe, którego zadaniem 

będzie ocena nadesłanych prac konkursowych i wyłonienie Laureatów Konkursu.  

2. W skład Jury Konkursu wejdą: przedstawiciel Zespołu Projektowego, ekonomista, przedstawiciel 

NBP oddział Lublin, artysta, przedstawiciel Instytutu Fizyki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej 

w Lublinie, przedstawiciel Oddziału Lubelskiego Polskiego Towarzystwa Fizycznego. 

3. Jury Konkursowe dokona oceny prac konkursowych odrębnie w 4 kategoriach wiekowych zgodnie 

z § 3 pkt. 4. 

4. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone niezwłocznie po posiedzeniu Jury Konkursu za pośrednictwem 

strony www, a Laureaci oraz ich opiekunowie zostaną poinformowani e-mailowo/telefonicznie 

o wygranej. 

5. Nagrodzone i wyróżnione prace konkursowe zostanę wystawione w Instytucie Fizyki Uniwersytetu 

Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, a następnie w siedzibie NBP oddział Lublin.  

6. Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe.  



 

§ 6 

Postanowienia końcowe 

1. Regulamin Konkursu udostępniony jest na stronie www. 

2. Kwestie nieuregulowane niniejszym dokumentem rozstrzygane są przez Kierownika Merytorycznego 

Projektu. 

3. Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do ZP i dokonywana jest w oparciu o wytyczne programu 

finansującego działania.  

4. ZP zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu. Aktualizacja Regulaminu na stronie www będzie 

następowała niezwłocznie po wprowadzeniu zmian. 

5. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

Lublin, dnia 20.02.2023 r. 
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Formularz zgłoszenia i zgód 

na konkurs plastyczny „Blisko Polskiego Pieniądza” 

 

Na odwrocie pracy konkursowej należy zawrzeć poniższe informacje.  

Można wydrukować, wypełnić i przykleić na odwrocie pracy konkursowej poniższą kartę. 

 

Imię i nazwisko autora pracy _______________________________________________ 

Wiek autora pracy:  ______lat  

Adres autora pracy lub nazwa i adres placówki przedszkolnej lub szkolnej 

     _______________________________________________ 

     Imię i nazwisko / nazwa placówki szkolnej lun przedszkolnej 

     _______________________________________________ 

     Ulica, nr domu / nr lokalu 

     _______________________________________________ 

     Kod pocztowy, nazwa miejscowości 

Tytuł pracy 

_____________________________________________________________________ 

 

Imię i nazwisko rodzica lub prawnego opiekuna i/lub nauczyciela z placówki przedszkolnej lub szkolnej 

oraz dane kontaktowe do wskazanej osoby 

         _________________________ 

__________________________________________ nr telefonu 

Imię i nazwisko rodzica lub prawnego opiekuna     _________________________ 

         adres e-mail 

 

         _________________________ 

__________________________________________ nr telefonu 

Imię i nazwisko nauczyciela z placówki przedszkolnej lub szkolnej   _________________________ 

         adres e-mail 

 

Niniejszym oświadczam, iż zgłoszona praca jest praca własną autora. 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka/podopiecznego w Konkursie plastycznym „Blisko Polskiego 

Pieniądza”. W celach informacyjno-promocyjnych projektu oraz na potrzeby wystawy prac plastycznych 

wyrażam zgodę na upublicznienie zgłaszanej pracy wraz z imieniem dziecka i nazwą placówki 

przedszkolnej lub szkolnej. Nieodpłatnie udzielam Organizatorowi zezwoleń na wykorzystanie pracy 

plastycznej (w tym także jej fotografii) w celach informacyjno-promocyjnych Projektu. 

 

      ____________ __________________________ 

      data   podpis rodzica lub prawnego opiekuna  


