
REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO 

NA PROJEKT KARTKI BOŻONARODZENIOWEJ 

 

§ 1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Poniższy regulamin („Regulamin”) określa zasady i warunki uczestnictwa w konkursie pod 

nazwą „Konkurs plastyczny na projekt kartki bożonarodzeniowej”. 

2. Organizatorem Konkursu jest Fundacja BGK im. J.K. Steczkowskiego, z tym, że niektóre, 

przewidziane w Regulaminie czynności mające na celu wybór laureatów Konkursu będą 

wykonywane w imieniu Organizatora przez Szkoły Podstawowe lub Stowarzyszenia, 

Biblioteki, Świetlice. Samo przystąpienie do wykonywania tych czynności oznacza działanie 

Szkoły Podstawowej lub Stowarzyszenia, Biblioteki, Świetlicy z upoważnienia Organizatora, 

bez potrzeby jakichkolwiek dodatkowych pełnomocnictw i upoważnień. 

3. Celami konkursu są: 

a) promocja BGK, 

b) rozwój umiejętności plastycznych. 

§ 2 

WARUNKI UCZESTNICTWA 

1. Konkurs przeprowadza Organizator z udziałem Szkół Podstawowych, Stowarzyszeń, Bibliotek, 

Świetlic i ich przedstawicieli. 

2. Uczestnikami Konkursu mogą być dzieci w wieku 7-9 lat. 

3. Uczestnictwo w Konkursie polega przygotowaniu przez Uczestnika pracy plastycznej 

spełniającej warunki określone w niniejszym Regulaminie, złożeniu jej na Konkurs przez 

Szkoły Podstawowe lub Stowarzyszenia, Biblioteki, Świetlice , celem kwalifikacji konkursowej 

przez Organizatora i ewentualnego przyznania nagrody. 

4. Udział w Konkursie jest bezpłatny. 

5. Prace nadesłane na Konkurs muszą być pracami własnymi ich autorów, nigdzie wcześniej nie 

publikowanymi oraz nie przedstawianymi w konkursach. 

6. Każdy z Uczestników może przekazać tylko jedną pracę konkursową. 

7. Techniki wykonania pracy konkursowej: malowanie farbami plakatowymi, akwarelowymi, 

olejowymi, a także rysunki kredkami ołówkowymi, pastelami suchymi, pastelami olejowymi. 

Format pracy A 4 (kartka w ułożeniu pionowym). 

8.  Praca konkursowa powinna być ciekawym i oryginalnym projektem kartki 

bożonarodzeniowej. 

§ 3 

TERAMIN I WARUNKI DOSTARCZANIA PRAC KONKURSOWYCH 

1. Do każdej pracy zostanie dołączona informacja o Szkole Podstawowej lub Stowarzyszeniu, 

Bibliotece, Świetlicy i o autorze pracy (imię, nazwisko, wiek). 

2. Prace konkursowe należy składać w zamkniętych, zbiorczych kopertach, z podaniem adresu 

Szkoły Podstawowej lub Stowarzyszenia, Biblioteki, Świetlicy oraz dopiskiem „Konkurs 



plastyczny na projekt kartki bożonarodzeniowej” na adres organizatora Al. Jerozolimskie  

7, 00-95 Warszawa. 

3. Z każdej Szkoły Podstawowej lub Stowarzyszenia, Biblioteki, Świetlicy może wpłynąć 

maksymalnie 5 prac. Przekroczenie tej liczby skutkować będzie zakwalifikowaniem jedynie  

5 prac dowolnie wybranych przez Organizatora. 

4. Wraz z pracami, o których mowa ust.3. powyżej, Szkoła Podstawowa lub Stowarzyszenie, 

Biblioteka, Świetlica przekaże Organizatorowi podpisane oświadczenia (Załącznik nr 1 i 2). 

Brak załącznika do pracy skutkuje jej odrzuceniem. 

5. Termin dostarczania prac mija 29 września 2017 r. Decydująca jest data wpływu  

do Organizatora. Prace nadesłane po terminie nie będą oceniane. 

6. Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu nastąpi do dnia 6 października 2017 r. 

7. Organizator nie zwraca prac zgłoszonych do konkursu ani ich autorom. Zgłoszenie prac  

do Konkursu jest równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem na Organizatora prawa 

własności złożonego egzemplarza pracy konkursowej.  

§ 4 

OCENA PRAC KONKURSOWYCH 

1. Organizator wyłoni trzech laureatów nagród głównych oraz 7 laureatów wyróżnień do dnia  

6 października 2017 r. 

2. Z obrad komisji konkursowej zostanie sporządzony protokół podpisany przez 

przewodniczącego komisji konkursowej. Protokół będzie przechowywany w siedzibie 

Organizatora. 

3. Prace oceniane będą według następujących kryteriów: 

a) oryginalność, 

b) zgodność z tematem, 

c) estetyka, 

d) kompozycja. 

4. Laureatom Konkursu przyznane zostaną nagrody rzeczowe: 

I miejsce: plecak, piłka do siatkówki, kubek termiczny, klocki Lego, 

II miejsce: piłka do siatkówki, kubek termiczny, klocki Lego, 

III miejsce: kubek termiczny, maskotka, klocki Lego. 

5. Nagrody, o których mowa w ust. 4 powyżej zostaną przekazane przez Organizatora 

odpowiednim Szkołom Podstawowym lub Stowarzyszeniom, Bibliotekom, Świetlicom celem 

ich dalszego przekazania laureatom Konkursu. 

6. Nagrodzone prace zostaną ogłoszone w terminie do dnia 10 października, Uczestnicy zostaną 

poinformowani mailowo. 

§ 5 

PRAWA AUTORSKIE 

1. Przekazanie pracy plastycznej na Konkurs jest równoznaczne ze złożeniem przez opiekuna 

prawnego autora pracy oświadczenia (Załącznik nr 1), że przysługuje mu prawo majątkowe 

i osobiste do przekazanej pracy oraz udzieleniem przez autora Organizatorowi nieodpłatnej  

i nieograniczonej w czasie i terytorialnie licencji wyłącznej na wykorzystanie pracy 

konkursowej na następujących polach: 



a) druk lub powielanie publikacji w dowolnym nakładzie; 

b) upublicznienie lub używanie w Internecie w innych formach utrwaleń nadających  

się do upowszechnienia (np.: nośniki elektroniczne, optyczne, CD-ROM, 

wprowadzenie do obrotu, wprowadzenie do pamięci komputera); 

c) prezentowanie prac na wystawach pozostających w związku z celami konkursu  

oraz zgodą na ich pierwsze publiczne wykorzystanie. 

2. Realizacja Konkursu wymaga przetwarzania i przechowywania danych osobowych,  

co wymaga zgody na przetwarzanie danych osobowych (Załącznik nr 2). 

§ 6 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Wzięcie udziału w Konkursie i przekazanie pracy na Konkurs jest równoznaczne z akceptacją 

postanowień Regulaminu i zasad w nim zawartych. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do: 

a) zmiany postanowień Regulaminu, w tym w odniesieniu do zasad i warunków 

uczestnictwa w Konkursie, w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych 

istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie Konkursu. Zmienione 

postanowienia Regulaminu obowiązują z tym, że nie mogą one naruszać praw 

nabytych przez Uczestników; 

b) nierozstrzygnięcie Konkursu w przypadku zbyt małej liczby prac; 

c) odwołania Konkursu bez podania przyczyny; 

d) rozstrzygania w kwestiach nieuregulowanych postanowieniami Regulaminu.  

3. Załączniki do Regulaminu stanowią integralną część Regulaminu. 

4. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się ogólnie obowiązujące przepisy 

prawa polskiego, w tym odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. 


