
REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO „Przed i po 1989 rokiem”    

Organizator i czas trwania   

§ 1.  

Organizatorem konkursu plastycznego pt. „Przed i po 1989 rokiem”, zwanego dalej „Konkursem” jest 

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży z siedzibą w Rucianem-Nidzie i Dyrektor Zespołu Szkół 

Leśnych im. Unii Europejskiej, zwanymi dalej „Organizatorami”. Konkurs jest prowadzony na terenie 

powiatu piskiego i trwa od 1 maja do 4 czerwca 2014 r.   

Założenia organizacyjne   

§ 2.  

1. Celem Konkursu jest wyłonienie 20-30 prac konkursowych, które będą prezentowane w formie 

wystawy plenerowej w dniu 4 czerwca 2014 r. na terenie Zespołu Szkół Leśnych im. Unii Europejskiej 

w Rucianem-Nidzie oraz do 15 czerwca 2014 r. w Starostwie Powiatowym w Piszu. 2. Informacje o 

Konkursie oraz Regulamin Konkursu są publikowane na stronie internetowej www.spdim.pl. Pytania 

dotyczące Konkursu można kierować na adres: spdimrn@gmail.com, z dopiskiem „KONKURS”. 3. 

Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny. 4. Konkurs jest finansowany ze środków Fundacji 

Batorego. 5. Konkurs jest adresowany do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich 

zwanych dalej „Uczestnikami”. 6. Z udziału w Konkursie wyłączeni są członkowie rodzin pracowników 

Organizatora.   

§ 3.  

1. Uczestnik Konkursu ma za zadanie wykonać pracę plastyczną w formacie A3 przy wykorzystaniu 

technik rysunku, malarstwa lub kolażu (prace płaskie, nieprzestrzenne), które nawiązują koncepcją do 

tematu Konkursu „Przed i po 1989 rokiem”, zwaną dalej „Pracą konkursową”. 2. Prace konkursowe 

zgłoszone do Konkursu muszą być pracami własnymi Uczestnika nieprzedstawianymi wcześniej w 

innych konkursach, nieobciążone wadami prawnymi lub roszczeniami osób trzecich. 3. Każda Praca 

konkursowa powinna mieć wyraźny opis na odwrocie, który winien zawierać metryczkę według 

następującego wzoru:  1) imię i nazwisko Uczestnika, 2) nazwa szkoły, do której uczęszcza Uczestnik, 

3) tytuł Pracy konkursowej, 4) imię i nazwisko przedstawiciela ustawowego Uczestnika, 5) adres e-

mail oraz numer telefonu przedstawiciela ustawowego Uczestnika. Brak opisu Pracy konkursowej, 

zgodnego z metryczką, albo jakiegokolwiek jej punktu skutkuje możliwością odrzucenia Pracy 

konkursowej z Konkursu.   

§ 4.  

1. Zgłoszenia do Konkursu dokonuje przedstawiciel ustawowy Uczestnika Konkursu. Do Konkursu 

można zgłosić tylko jedną Pracę konkursową Uczestnika. 2. Zgłoszenie do Konkursu następuje 

poprzez doręczenie na adres, o którym mowa w ust. 3: 1) formularza zgłoszeniowego, stanowiącego 

załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu, 2) oświadczenia stanowiącego załącznik nr 2 do Regulaminu 

Konkursu, 3) Pracy konkursowej. Dokumenty, o których mowa w pkt 1 i 2 wypełnia i podpisuje 

przedstawiciel ustawowy Uczestnika. 3. Zgłoszenie należy doręczyć na adres: Stowarzyszenie Pomocy 

Dzieciom i Młodzieży, 12-220 Ruciane -Nida, ul. Kolejowa 2 B z dopiskiem „KONKURS”. 4. Zgłoszenia, 

które nie będą dokonane osobiście muszą być zabezpieczone w taki sposób, aby Praca konkursowa 

nie uległa zniszczeniu. 5. Zgłoszona Praca konkursową nie podlega zwrotowi. 6. Zgłoszenie do 

Konkursu jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją Regulaminu Konkursu.   

Terminarz   

§ 5.  

1. Zgłoszenia do Konkursu będą przyjmowane w terminie od 1 maja do 30 maja 2014 r. (decyduje 

data wpływu zgłoszenia do Organizatora). 2. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane na stronie 



internetowej www.spdim.pl najpóźniej w dniu 3 czerwca 2014 r.    

Nagrody i wyróżnienia   

§ 6.  

1. Prace konkursowe będą oceniane przez Komisję Konkursową powołaną przez Organizatora 

Konkursu. 2. Zadaniem Komisji Konkursowej jest, ocena Prac konkursowych, wytypowanie Prac 

konkursowych, o których mowa w ust. 3 i przyznanie nagród. 3. Komisja Konkursowa wybierze 20-30 

Prac konkursowych, które zostaną zaprezentowane w formie wystawy, o której mowa w § 2 ust. 1. 4. 

Z Prac konkursowych, o których mowa w ust. 3 Komisja Konkursowa wybierze trzy Prace konkursowe, 

których autorzy, zwani dalej „Laureatami Konkursu”, otrzymają nagrody rzeczowe. 5. Decyzja Komisji 

Konkursowej jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.   

§ 7.  

1. Uczestnicy, których Prace konkursowe zostaną zakwalifikowane do wystawy, o której mowa w § 2 

ust. 1 zostaną nagrodzeni dyplomami oraz pamiątkowymi upominkami. 2. Nagrody rzeczowe oraz 

dyplomy i pamiątkowe upominki zostaną wręczone w dniu 4 czerwca 2014 r. 3. Komisja Konkursowa 

ma prawo przyznania nagród specjalnych i wyróżnień.   

Prawa autorskie   

§ 8.  

1. Twórcą Pracy konkursowej jak i jej poszczególnych elementów, w rozumieniu ustawy z dnia 4 

lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.) 

może być tylko Uczestnik. 2. Zgłoszenie do Konkursu jest równoznaczne z nieodpłatnym i 

nieograniczonym czasowo i terytorialnie upoważnieniem (licencja niewyłączna) Organizatora do 

wykorzystywania Pracy konkursowej przez publiczną prezentację w formie wystawy plenerowej oraz 

kopiowanie i wytwarzanie dowolną techniką, w szczególności techniką drukarską, reprograficzną, 

zapisu magnetycznego, cyfrową, a także wprowadzanie do pamięci komputera lub serwera, a także 

wprowadzanie i publiczne prezentowanie w sieci Internet. 3. Zgłoszenie do Konkursu jest 

równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem na Organizatora własności egzemplarza Pracy 

konkursowej.   

Postanowienia końcowe  

 § 9.  

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu Konkursu. Informacja o ewentualnych 

zmianach zostanie zamieszczona na stronie internetowej www.spdim.pl. 3. W sprawach 

nieuregulowanych w Regulaminie Konkursu decyduje Organizator. Od decyzji Organizatora nie 

przysługuje odwołanie. 


