
REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO “WARTO MARZYĆ”  

DLA PODOPIECZNYCH GMINNEJ ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWEJ W OSINACH. 

 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Warto Marzyć” i jest zwany dalej: "Konkursem". 

2. Organizatorem Konkursu jest Fundacja Q Marzeniom im. Heleny Buli  ul. Olgi Boznańskiej 3e, 

42-200 Częstochowa. 

3. Konkurs zostanie przeprowadzony w dniach 8.02.2021 - 19.02.2021 r. Ogłoszenie wyników 

nastąpi 25.02.2021.  

 

 

                                                    II. CELE KONKURSU 

 

1. Rozwijanie wyobraźni, wrażliwości, aktywności twórczej. 

2. Rozbudzanie wyobraźni oraz kreatywnego myślenia dziecka. 

3. Propagowanie zdolności plastycznych. 

 

 

                                                    III. UCZESTNICY KONKURSU 

 

1. Uczestnikami Konkursu mogą być dzieci i młodzież w wieku 4-18 lat, uczęszczające do  Gminnej 

Świetlicy Środowiskowej w Osinach.  

2. Konkurs zostanie przeprowadzony w 3 kategoriach wiekowych: 

- do 7 lat, 

- 8-12 lat, 

- 12-18 lat. 

3. Uczestnicy wykonują prace plastyczne w dowolnym formacie dowolną techniką.  

 

                                                      IV.WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE 

 

1. Uczestnicy konkursu mogą zgłosić do konkursu jedną pracę, do której należy dołączyć informację 

z następującymi danymi autora:  Imię, nazwisko, wiek, adres zamieszkania, telefon. 

2. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny oraz oznacza akceptację niniejszego regulaminu. 



3. Prace zgłoszone na konkurs nie będą zwracane autorom i przechodzą na własność Organizatora 

konkursu, pozostając do jego dyspozycji w ramach działalności statutowej. 

4. Prace konkursowe należy dostarczyć do Gminnej Świetlicy Środowiskowej w Osinach, ul.Szkolna 

55 44-244 Żory,  do Anety Podsiadlik w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19.02.2021 r. 

5. Prace złożone po wskazanym terminie nie będą brały udziału w konkursie.  

6. Prace nie mogą być wcześniej publikowane lub przedstawiane w innych konkursach.  

7. Zgłoszenie prac plastycznych jest równoznaczne z przeniesieniem przez uczestnika konkursu 

nieodpłatnie, bez ograniczeń w czasie na Organizatora konkursu autorskich praw majątkowych do 

tej pracy w rozumieniu ustawy z dnia 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych na 

następujących polach eksploatacji: a) rozpowszechnianie pracy konkursowej, w tym w szczególności 

jej publiczne prezentowanie, wystawianie, wyświetlanie, nadawanie i reemitowanie; b) utrwalanie i 

zwielokrotnianie pracy konkursowej dowolną techniką i w dowolnej liczbie egzemplarzy, na 

dowolnych nośnikach danych; c) przechowywanie i przekazywanie pracy konkursowej; d) 

wykorzystanie prac (w całości lub fragmencie) do celów naukowych i edukacyjnych w ramach 

realizacji misji Organizatorów, w tym prezentowanie prac konkursowych w prasie, telewizji; e) z 

chwilą przekazania pracy konkursowej organizatorowi konkursu, uczestnik przenosi nieodpłatnie na 

organizatora konkursu wyłączne prawo opracowywania pracy konkursowej oraz zezwalania na 

wykonywanie zależnych praw autorskich do pracy konkursowej.  

8.Udział w Konkursie jest równoznaczny z wyrażoną zgodą rodzica/opiekuna uczestnika na 

nieodpłatną publikację złożonych prac plastycznych oraz z wyrażeniem zgody na publikację 

wizerunku uczestnika konkursu na materiałach promujących konkurs, w tym w szczególności na 

stronie internetowej Organizatora, profilach społecznościowych typu facebook, instagram, 

gazetkach promocyjnych.  

9. Osoby składające prace konkursowe wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych, 

zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 

r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 

r.). 

 

                                    V.OCENA PRAC KONKURSOWYCH I WYŁONIENIE LAUREATÓW 

 

1. Po zakończeniu konkursu oceny prac konkursowych dokona Komisja Konkursowa. 

2. Organizator przewiduje przyznanie 3 nagród książkowych (po 1 w każdej kategorii wiekowej) oraz 

słodkich upominków dla pozostałych uczestników. 

3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo przyznania nagród rzeczowych i wyróżnień zgodnie z 

decyzją podziału zaproponowaną przez Komisję Konkursową. 



4. Nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na inne, ani zamianie na ekwiwalent pieniężny.  

5. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 25.02.2021 r. 

6. Organizator zastrzega sobie prawo do zaprezentowania na wystawach, prezentacjach,   lokalnej 

prasie i stronach internetowych tylko wybranych przez siebie prac. 

 

 

                                              VI.POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu.  
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie praw autorskich osób trzecich przez 

autora pracy zgłoszonej do konkursu. 
3. Ewentualne spory między organizatorem a uczestnikiem konkursu zostaną rozstrzygnięte 

polubownie.  
 

  


