
 

 

 

 REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO 

 „Wiosenna łąka i jej mieszkańcy” 

 

§1.  

POSTANOWIENIA OGÓLNE  
1. Niniejszy Regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa warunki uczestnictwa w konkursie 

plastycznym „Wiosenna łąka i jej mieszkańcy” zwanym dalej „Konkursem” a także kryteria oceny 

prac konkursowych i warunki nagradzania zwycięzców.  

2. Organizatorem Konkursu jest Zespół Placówek Kultury, ul. Wrocławska 12, 55-140 Żmigród, 

www.zpk-zmigrod.eu, nr tel.: 71 385 27 58, zwany dalej „Organizatorem”.  

 

§2.  

CEL KONKURSU  
Celem konkursu jest:  

ie wyobraźni plastycznej dzieci, 

 

żliwości estetycznej,  

 

 

§3.  

ZAKRES TERYTORIALNY, UCZESTNICY I PRACA KONKURSOWA 

1. Konkurs odbędzie się w dwóch kategoriach: przedszkole i klasy I-III, klasy IV-VIII,  

2. W konkursie mogą wziąć udział przedszkolaki i uczniowie z terenu gminy Żmigród.  

3. Kryteria wykonania pracy konkursowej:  

hnika wykonania pracy: dowolna, odręczna; 

 

A4 lub większy, mile widziane są prace przestrzenne,  

samodzielnie przez pojedynczego autora,  

w Konkursie nie mogą brać prace prezentowane w innych konkursach plastycznych, 

wystawach, itp.  

4. Każda praca plastyczna musi zawierać metryczkę, której wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego 

Regulaminu.  

 

§4.  

WARUNKI UCZESTNICTWA I HARMONOGRAM KONKURSU  
1. Udział w Konkursie i podanie danych związanych z udziałem w nim są całkowicie dobrowolne.  

2. Zgłoszenie pracy konkursowej jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.  

3. Prace konkursowe należy dostarczyć w terminie do dnia 30 kwietnia 2021 roku do godziny 14:00 

do: Gminnego Centrum Informacji, ul. Wrocławska 12, 55-140 Żmigród (wejście od strony 

biblioteki).  
4. W Konkursie wezmą udział tylko prace spełniające warunki wskazane w §3. Regulaminu, 

dostarczone do 30 kwietnia 2021 r., do godz. 12:00.  

5. Do pracy konkursowej powinny być załączone podpisane przez przedstawicieli ustawowych lub 

opiekunów prawnych uczestnika zgłoszenie i oświadczenia, których treść zawiera załącznik nr 1, 2, 3 i 

4 do Regulaminu.  

 

 

 



 

§5.  

KOMISJA KONKURSOWA  
1. Komisja konkursowa składa się z trzech członków.  

2. Komisja wybiera spośród swoich członków Przewodniczącego.  

3. Komisja czuwa nad prawidłowością przebiegu konkursu, dokonuje oceny prac konkursowych, 

wyłania najlepsze spośród nich oraz przyznaje nagrody i wyróżnienia.  

4. Pracami Komisji kieruje Przewodniczący, który ustala miejsce i terminy obrad oraz harmonogram 

posiedzenia Komisji, a także przygotowuje stosowną dokumentację.  

5. Komisja obraduje na posiedzeniach zamkniętych. Decyzje podejmowane są zwykłą większością 

głosów, w obecności co najmniej połowy członków Komisji.  

6. Decyzja Komisji co do wyboru najlepszych prac jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.  

 

§6.  

OCENA PRAC KONKURSOWYCH ORAZ OGŁOSZENIE WYNIKÓW  
1. Podczas oceny prac konkursowych komisja będzie brała pod uwagę:  

 

 

 

.in. kompozycja, kolorystyka, technika wykonania.  

 samodzielność wykonania. 

 

2. Z rozstrzygnięcia Konkursu zostanie sporządzony protokół, który podpiszą członkowie Komisji.  

3. Komisja może także, poza nagrodami dla najlepszych prac, przyznać wyróżnienia.  

4. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do 5 maja 2021 r. Wyniki pojawią się na oficjalnym profilu 

Zespołu Placówek Kultury w Żmigrodzie w serwisie Facebook oraz na stronie internetowej www.zpk-

zmigrod.eu.  

 

§7.  

ZASADY PRZYZNANIA NAGRODY PUBLICZNOŚCI  
1. Organizator wprowadza kategorię „Nagrody publiczności” w Konkursie.  

2. Zdjęcia wszystkich prac zostaną umieszczone w serwisie Facebook. Głosowanie publiczności 

odbędzie się na podstawie ilości polubień pod zdjęciem pracy. Polubienia z kont fikcyjnych nie będą 

brane pod uwagę. 

3. Głosowanie trwać będzie w terminie od 5 do 10 maja 2021 r. do godz. 10:00.  

4. Nagrodę publiczności zdobędzie praca o najwyższej ilości głosów na dzień 10 maja na godzinę 

10.00.  
 

§8.  

NAGRODY W KONKURSIE  
1. Laureaci trzech pierwszych miejsc i ewentualnych wyróżnień otrzymają nagrody rzeczowe, 

ufundowane przez Zespół Placówek Kultury.  

 

§9.  

EKSPOZYCJA PRAC  
1. Prace laureatów Konkursu zostaną wyeksponowane w siedzibie Zespołu Placówek Kultury w 

Żmigrodzie, ul. Wrocławska 12, 55-140 Żmigród oraz umieszczone na oficjalnym profilu Zespołu 

Placówek Kultury na Facebooku oraz na stronie internetowej www.zpk-zmigrod.eu.  

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zachowania nagrodzonych i wyróżnionych prac.  

 

 

http://www.zpk-zmigrod.eu/
http://www.zpk-zmigrod.eu/


 

 

§10.  

DANE OSOBOWE  
1. Przystępując do Konkursu, uczestnik wyraża zgodę na:  

a. przetwarzanie przez Organizatora jego danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia Konkursu i 

realizacji jego celów, na warunkach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 

danych osobowych,  

b. nieodpłatną publikację (prezentowanie publicznie w dowolny sposób, w tym m.in. w Internecie) 

pracy konkursowej uczestnika oraz jego imienia i nazwiska jako autora.  

2. Odmowa dostarczenia dokumentów wymaganych w Regulaminie skutkuje odrzuceniem zgłoszonej 

pracy konkursowej.  

 

§11.  

OBOWIĄZYWANIE REGULAMINU  
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym momencie.  

Załączniki do Regulaminu:  

1. Załącznik nr 1 – Zgłoszenie.  

2. Załącznik nr 2 - Oświadczenie o nieodpłatnym przeniesieniu praw autorskich na organizatora 

konkursu  
3. Załącznik nr 3 - Zgoda na wykorzystanie wizerunku.  

4. Załącznik nr 4 – Klauzula informacyjna.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu Plastycznego „Wiosenna łąka i jej mieszkańcy” 

 

 

ZGŁOSZENIE 

 do Konkursu Plastycznego  

„Wiosenna łąka i jej mieszkańcy”  

 

IMIE I NAZWISKO AUTORA:  

 

 

 

TYTUŁ PRACY:  

 

 

 

WIEK AUTORA:   

 

 

 

OPIS TECHNIKI:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMIĘ I NAZWISKO OPIEKUNA:  

 

 

 

KONTAKT:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu Plastycznego „Wiosenna łąka i jej mieszkańcy” 

 

  

OŚWIADCZENIE 

O NIEODPŁATNYM PRZENIESIENIU PRAW AUTORSKICH  

NA ORGANIZATORA KONKURSU 

 

 

Ja niżej podpisany/a …………………………………...................jako przedstawiciel ustawowy 

dziecka/opiekun prawny dziecka ………………………………………………, będącego autorem 

pracy konkursowej – zwanej dalej jako „utwór” do Konkursu Plastycznego pn. „Wiosenna łąka i jej 

mieszkańcy”, organizowanego przez Zespół Placówek Kultury w Żmigrodzie, (zwanego dalej 

Organizatorem), oświadczam, iż jestem uprawniony/a do przeniesienia majątkowych praw autorskich 

do utworu w zakresie wskazanym w niniejszym oświadczeniu.  

 

Jako przedstawiciel ustawowy/opiekun prawny autora przenoszę nieodpłatnie na Organizatora 

autorskie prawa majątkowe do utworu.  

 

Autorskie prawa majątkowe do utworu przechodzą na Organizatora w momencie podpisania 

niniejszego oświadczenia i dają Organizatorowi prawo do nieograniczonego w czasie wykorzystania 

utworu i rozporządzania nim, w tym zezwolenie na rozporządzenie i korzystanie z opracowania 

utworu w kraju i za granicą bez ponoszenia przez Organizatora dodatkowych opłat. Organizator 

nabywa autorskie prawa majątkowe na następujących polach eksploatacji:  

a) publiczne prezentowanie, wyświetlanie, odtwarzanie;  

b) reemitowanie, w tym za pośrednictwem sieci kablowych i satelitarnych;  

c) wykorzystywanie w celach informacyjnych i promocji.  

 

Jako przedstawiciel ustawowy autora/opiekun prawny autora utworu zezwalam Organizatorowi na 

rozporządzanie i korzystanie z opracowań utworu w zakresie wskazanym powyżej.  

Jako przedstawiciel ustawowy autora/opiekun prawny autora utworu oświadczam, że utwór jest 

autorstwa mojego dziecka i że w związku z wykonaniem utworu i przeniesieniem majątkowych praw 

autorskich nie naruszam w żaden sposób praw osób trzecich.  

 

…………………………… ………………………………….  

DATA PODPIS 
 


