
REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO
„Zawiść – miejsce przyjazne mieszkańcom” 

§ 1

Postanowienia ogólne.
1.   Tematem konkursu  jest  wykonanie  pracy  plastycznej  o  temacie:  „Zawiść  –  miejsce

przyjazne  mieszkańcom„.  Wykonanie  pracy  plastycznej  ma  zachęcić  dzieci  do  pracy

twórczej oraz rozwijania plastycznych zainteresowań. 

2.  Organizatorem konkursu jest Urząd Miejski Orzesze.

§ 2

Uczestnicy konkursu.

1.  Konkurs  skierowany  jest  do  dzieci  uczęszczających  do  Szkoły  Podstawowej  nr  6  im.

Alfreda Szklarskiego w Orzeszu- Zawiści. 

2.  Uczestnicy konkursu mogą składać swoje prace w ramach dwóch kategorii wiekowych:

 I kategoria – uczniowie z klas 1, 2 i 3 szkół podstawowych,

 II kategoria – uczniowie z klas 4, 5, 6 i 7 szkół podstawowych.

§ 3

Zasady udziału w konkursie.

1. Udział w konkursie jest bezpłatny i całkowicie dobrowolny.  

2.  Każdy  uczestnik  biorący  udział  w  konkursie  może  nadesłać  jedną pracę  plastyczną

wykonaną w dowolnym formacie i dowolną techniką.

3. Prace dzieci powinny być wykonane samodzielnie, muszą być pracami autorskimi, które

wcześniej nie były nagradzane. 

4.  Każda  praca  powinna  zostać  oznaczona  na  odwrocie:  imieniem  i  nazwiskiem  autora,

wiekiem  i  w  ramach  jakiej  kategorii  bierze  udział  w  konkursie.  Na  pracach  nie  należy

umieszczać żadnych innych danych. 

5.  Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wypełnienie „Karty zgłoszenia do konkursu”

(załącznik  nr  1  do  Regulaminu)  oraz  Oświadczenia  (załącznik  nr  2  do  Regulaminu).

Formularze karty i oświadczenia dostępne są w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 6 im.

Alfreda  Szklarskiego  w  Orzeszu-  Zawiści  oraz  w  siedzibie  Organizatora  w  Wydziale

Budownictwa, Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami.
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Karta zgłoszenia i oświadczenie powinny znajdować się w jednej kopercie z pracą. Nie będą

brane pod uwagę prace bez dołączonej karty i oświadczenia. 

6. Rodzic/ opiekun prawny uczestnika konkursu ma obowiązek złożyć oświadczenie wraz ze

zgodą na podanie danych osobowych uczestnika w celu wyłonienia zwycięzcy i przyznania

nagrody. 

7. Poprzez podanie danych osobowych rodzic/ opiekun prawny uczestnika wyraża zgodę na

opublikowanie jego imienia i nazwiska oraz pracy konkursowej na stronie Urzędu Miejskiego

Orzesze oraz w innych  mediach,  gdzie  prace  będą  prezentowane. Organizator podkreśla,

że nadesłane dane osobowe będą wykorzystane jedynie do realizacji konkursu.  

§ 4

Miejsce i termin nadsyłania prac.

1. Prace należy przesłać lub dostarczyć osobiście w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 6

im.  Alfreda  Szklarskiego  w  Orzeszu-  Zawiści   w  zamkniętych  kopertach  z  napisem

„KONKURS PLASTYCZNY – Zawiść – miejsce przyjazne mieszkańcom ”. 

2.   Termin  składania  prac  upływa  z  dniem  23.10.2017 r.  liczy  się  data  potwierdzenia

w sekretariacie Szkoły podstawowej nr 6 w Orzeszu - Zawiści.

3. Organizator nie bierze odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia lub zniszczenia źle

zabezpieczonych prac. 

§ 5

Etapy konkursu oraz nagrody

1.  Konkurs  składa  się  z  dwóch  etapów.  W  pierwszym  etapie  Jury  powołane  przez

Organizatora konkursu wybierze 6 prac – po 3 najlepsze prace w ramach każdej kategorii

wiekowej. Decyzja Jury o przyznaniu nagrody jest ostateczna i nie przysługuje od niej prawo

do odwołania.

2.  Rozstrzygnięcie  I  etapu  konkursu  poprzez  powołane  jury  będzie  miało  miejsce  do

27 października  2017r. Ogłoszenie  wyników  oraz  uroczyste  przekazanie  nagród  dla

zdobywców I,  II  i  III  miejsca w ramach każdej  kategorii  wiekowej będzie miało  miejsce

podczas akademii 30 października 2017r.

§ 7

Prawa autorskie.

1. Przesłane prace przechodzą na własność Organizatora.  

2. Organizator zastrzega sobie prawo publikowania i reprodukowania prac konkursowych bez

wypłacenia honorariów autorskich. 

2



3. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnego prezentowania i publikacji  prac oraz

wykorzystania ich w celach promocyjnych w prasie, telewizji,  na  stronach internetowych

Organizatora oraz w innych wydawnictwach informacyjno-promocyjnych Miasta Orzesze, jak

też celem oznakowania gadżetów promocyjnych.

§ 8

Postanowienia końcowe.

 1. Organizator zastrzega sobie prawo przerwania, zmiany lub przedłużenia Konkursu w razie

wystąpienia przyczyn od niego niezależnych. 

2. Organizatorowi przysługuje prawo do unieważnienia konkursu bez podania przyczyny oraz

do nie wyłonienia zwycięzcy. 

3.   Osoby,  które  nie  spełnią  któregokolwiek  z  wymogów  określonych  w  niniejszym

Regulaminie  lub  podadzą  nieprawdziwe  informacje,  zostaną  automatycznie  wyłączone

z Konkursu.  

4.  Przystąpienie uczestnika do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją treści niniejszego

Regulaminu.  

5.  Dodatkowych  informacji  udzielają  pracownicy  Wydziału  Budownictwa,  Geodezji

i Gospodarki Nieruchomościami. tel.: (32) 32 48 814, (32) 32 48 815, 

email: wbgign@orzesze.pl
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Załącznik nr 1

KARTA ZGŁOSZENIA

DO KONKURSU PLASTYCZNEGO 

„Zawiść – miejsce przyjazne mieszkańcom. ”

I. Dane uczestnika konkursu:

1. Imię i nazwisko uczestnika 

………………………………………………………………………………............................

2. Nazwa i adres przedszkola/ szkoły

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

3. Kategoria wiekowa

…………………………………………………………………………………………………..

II. Dane rodzica/ opiekuna prawnego uczestnika konkursu:

1. Imię i nazwisko rodzica/ opiekuna prawnego

…………………………………………………………………………………………………...
2. Adres do korespondencji 

…………………………………………………………………………………………………..

3. Telefon 

………………………………………... ………………………………………………………..

4. Email 

………………………………………..................................................................................
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Załącznik nr 2

O Ś W I A D C Z E N I E

Oświadczam,  że  zapoznałem/łam  się  z  Regulaminem  Konkursu  Plastycznego  „Zawiść  –

miejsce przyjazne mieszkańcom. ” i akceptuję jego treść.

Oświadczam, że zawarte  w niniejszej  karcie  dane są prawdziwe, a  przesłaną przeze mnie

pracę wykonał/ła osobiście*

…………………………..................................................................... (imię i nazwisko). 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie  danych osobowych mojego dziecka/  podopiecznego dla

potrzeb Konkursu.

………………………… ………………………………
Data i miejscowość Podpis rodzica/ opiekuna prawnego*

* - niewłaściwe skreślić
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