
 

 

 

Regulamin konkursu plastycznego dla klas 1-3 i 4-7 

„zNAJ Dolny Śląsk”  

Regulamin 

§1 

Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa zasady i warunki uczestnictwa w publicznie 

dostępnym konkursie plastycznym pod nazwą ”zNAJ Dolny Śląsk” („Konkurs”). 

2. Organizatorami Konkursu są: Autorzy Bloga Podróżniczego WolnymKrokiem, Agnieszka 

Ilnicka i Krystian Łysyganicz www.wolnymkrokiem.pl oraz Stowarzyszenie Przyjaciół 

Szkoły Podstawowej nr 14 w Lubinie („Organizator”). 

3. Celami Konkursu są:  

a) promocja aktywnego trybu życia wśród najmłodszych;  

b) rozwijanie chęci dziecka do poznawania i zwiedzania regionalnych atrakcji Dolnego 

Śląska;  

c) zapoznanie się z opinią najmłodszych na temat najciekawszych atrakcji Dolnego Śląska;  

d) rozwój umiejętności plastycznych wśród dzieci. 

 

§2 

Termin i warunki dostarczenia prac konkursowych 

1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie uczniowie z klas 1 – 7 ze Szkół 

Podstawowych leżących na terenie Dolnego Śląska. 

2. Uczestnictwo w Konkursie polega na stworzeniu przez Uczestnika pracy plastycznej 

spełniającej warunki określone w niniejszym Regulaminie, złożeniu jej lub nadesłaniu jej  

na adres Stowarzyszenia. 

3. Udział w Konkursie jest bezpłatny. 

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

niepublikowanymi oraz nieprzedstawianymi na innych konkursach. 

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

http://www.wolnymkrokiem.pl/


 

 

6. Prace konkursowe powinny być wykonane na papierze w formacie A4, dowolną techniką 

plastyczną (np. ołówek, kredka, pastele, farby plakatowe, wycinanki itp.), za wyjątkiem: 

collage’u z materiałów sypkich i spożywczych oraz prac przestrzennych i prac                       

z zastosowaniem plasteliny. 

7. Tematyka pracy musi dotyczyć atrakcji Dolnego Śląska. Organizatorom konkursu zależy    

na wyłonieniu najciekawszych atrakcji tego regionu z perspektywy uczniów szkół 

podstawowych.  

§3 

Termin i warunki dostarczenia prac konkursowych 

1. Prace powinny zawierać czytelne informacje na odwrocie: imię i nazwisko autora, numer 

klasy, adres szkoły, nazwa i adres przedstawionej atrakcji. 

2. Prace konkursowe należy składać w zamkniętych, zbiorczych kopertach z danej Szkoły 

Podstawowej, z podaniem jej adresu oraz dopiskiem „Konkurs plastyczny – zNAJ Dolny 

Śląsk” na adres organizatora: Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej nr 14,                     

ul. Norwida 10, 59-300 Lubin lub przesłać pocztą na wskazany adres. 

3. Z jednej Szkoły Podstawowej, w tym również wszystkich jej oddziałów/filii, może wpłynąć 

maksymalnie 5 prac. Przekroczenie tej liczby skutkować będzie zakwalifikowaniem           

do Konkursu jedynie pięciu spośród złożonych, dowolnie wybranych przez Organizatora 

prac. 

4. Termin dostarczenia prac mija 17 listopada 2017 r., zaś decydujące znaczenie w tym 

zakresie ma data wpływu prac do Organizatora. Prace nadesłane po tym terminie nie będą 

oceniane. 

5. Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu i wyłonienie laureatów: 28 listopada 2017 r. 

7. Organizator nie zwraca prac zgłoszonych do Konkursu ani ich autorom, ani Szkołom 

Podstawowym. Zgłoszenie pracy do Konkursu jest równoznaczne z nieodpłatnym 

przeniesieniem na Organizatora prawa własności złożonego egzemplarza pracy 

konkursowej. 

 

6. W terminie od 29 listopada do 3 grudnia 2017 r. spośród prac, rozstrzygnięta zostanie runda 

dodatkowa, w której 6 prac (zmiana na 12 prac)  będzie uczestniczyło w głosowaniu na najlepszą 

pracę według publiczności na Fanpage’u Organizatora na Facebooku 

(www.facebook.pl/wolnymkrokiem/). Decyzję o wyborze podejmą czytelnicy bloga            

na podstawie ocen pracy (tzw. like).  

http://www.facebook.pl/wolnymkrokiem/


 

 

§4 

Ocena prac konkursowych i zasady przyznawania nagród Uczestnikom 

1. O wyłonieniu laureatów Konkursu decyduje komisja konkursowa składająca się                   

z Organizatorów. W wyłonieniu laureatów w rundzie dodatkowej opisanej w §3 pkt. 6 

decyduje głosowanie Internautów. 

2. Prace oceniane będą według następujących kryteriów: 

a) pomysłowość i kreatywność przedstawionego miejsca z perspektywy dziecka; 

b) staranność wykonania pracy; 

c) spełnienie warunków zawartych w regulaminie. 

3. Nagrody zostaną przekazane przez Organizatora odpowiednim Szkołom Podstawowym 

celem ich dalszego przekazania laureatom Konkursu. 

4. Nagrodzone prace konkursowe zostaną opublikowane 28 listopada 2017 roku na stronie 

internetowej http://wolnymkrokiem.pl/znaj-dolny-slask-rekordowe-wojewodztwo-polski/ 

oraz po rozstrzygnięciu rundy dodatkowej 4 grudnia 2017r. 

5. Dla autorów najlepszych prac przewidziane są nagrody rzeczowe. 

§5 

Prawa autorskie i dane osobowe 

 

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

oświadczenia, że przysługuje mu prawo majątkowe i osobiste do przekazanej pracy oraz 

udzieleniem przez autora Organizatorowi nieodpłatnej, nieograniczonej w czasie                      

i terytorialnie licencji wyłącznej na wykorzystanie pracy konkursowej na następujących 

polach eksploatacji:  

  druk lub powielenie w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie;  

 upublicznienie lub używanie w Internecie oraz w innych formach utrwaleń nadających się 

do rozpowszechniania (np. nośniki magnetyczne, elektroniczne, optyczne, CD-ROM, 

wprowadzenie do obrotu, wprowadzenie do pamięci komputera);  

2. Realizacja Konkursu i jego celów, w tym procedura wyłaniania laureatów oraz 

przekazywanie nagród przewidzianych w Regulaminie, nie stanowią przetwarzania danych 

osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 

(j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 922). 

 

http://wolnymkrokiem.pl/znaj-dolny-slask-rekordowe-wojewodztwo-polski/


 

 

 

 

§6 

Postanowienia końcowe 

 

1. Regulamin stanowi jedyny dokument określający zasady i warunki uczestnictwa                  

w Konkursie i jego publikacja na stronie internetowej Organizatora 

www.wolnymkrokiem.pl oznacza jego udostępnienie wszystkim zainteresowanym. 

2. Wzięcie udziału w Konkursie i przekazanie pracy na Konkurs jest równoznaczne                   

z akceptacją postanowień Regulaminu i zasad w nim zawartych. 

3. 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.  

b) odstąpienia od organizowania Konkursu bądź odwołania Konkursu bez podania 

przyczyny;  

 c) nierozstrzygnięcia Konkursu w przypadku zbyt małej ilości przekazanych prac;  

 d) rozstrzygania w kwestiach nieuregulowanych postanowieniami Regulaminu. 

 

Informacje w powyższych kwestiach, w tym zmiany wprowadzone do Regulaminu, będą 

publikowane wyłącznie na stronie internetowej Organizatora www.wolnymkrokiem.pl. 

 

4. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się ogólnie obowiązujące przepisy 

prawa polskiego, w tym odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego. 

 

 

Projekt „zNAJ Dolny Śląsk” został objęty Honorowym Patronatem Marszałka 

Województwa Dolnośląskiego oraz Patronatem Medialnym portalu 

Polska.Travel. 

 

 

http://www.wolnymkrokiem.pl/

