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REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO  MŁODZIEŻY  

pt. "........... przez pryzmat tolerancji" 

 

§ 1  

Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie: 

"........... przez pryzmat tolerancji" 

2. Organizatorem Konkursu jest: 

Radny Miasta Helu/ Prezes Helskiej Fundacji Sapere Aude – Marek Chroń  

 

3. Patronat honorowy nad konkursem objął były Prezydent RP Pan Lech Wałęsa 

4. Konkurs odbywa się w okresie 01.05.2017 r. do 31.05.2017 r.  

§ 2 

Cele Konkursu 

 

Celem konkursu  jest: 

1. Propagowanie idei tolerancji; 

2. Rozwój świadomości odpowiedzialności funkcjonowania w społeczeństwie obywatelskim;  

3. Promowanie zasad tolerancji, poszanowania godności drugiego człowieka; 

4. Zrozumienia wieloznaczności słowa tolerancja 

1.       Konkurs ma na celu wyłonienie prac, które najcelniej ukażą ideę przewodnią konkursu.  

§ 3 

Warunki uczestnictwa 

1. Konkurs adresowany jest do młodzieży ponadgimnazjalnej woj. pomorskiego (15-18 lat)  

2. Konkurs zostanie przeprowadzony za pośrednictwem Helskiej Fundacji Sapere  Aude. 

3. Prace muszą być wykonane w formie plakatu.  

4. Za wyróżnione prace będą przyznawane trzy równorzędne nagrody.  

5. Prace nadesłane na Konkurs muszą być pracami własnymi, nigdzie wcześniej niepublikowanymi. 

6. Prace powinny być wykonane w dowolnych  technikach plastycznych: pastele, farby plakatowe, pisaki, rysunek 

kredkami, grafika (wskazane wykorzystanie kilku technik plastycznych) itp. 

7. Prace powinny być wykonane w formacie nie mniejszym niż A4. 

8. Praca plastyczna winna być opisana na odwrocie wg powyższego wzoru: 

Imię, nazwisko 

Wiek 

Telefon kontaktowy 

9. Do pracy należy dołączyć poprawnie wypełniony Formularz Zgłoszeniowy (Załącznik numer 1 Regulaminu) oraz 

wymagane oświadczenia  

10. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem praw autorskich, na wykorzystanie prac w 

celach promocyjnych Konkursu. 
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11. Osoby nadsyłające prace konkursowe wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu swoich 

danych osobowych (Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz.U. z 

2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm).  

12. Prace zgłoszone do Konkursu nie będą zwracane autorom.  

13. Prace nie spełniające zasad uczestnictwa, nie będą podlegały ocenie konkursowej. 

 

§ 4 

Tematyka Prac 

1. Tematem pracy jest dowolnie określone zjawisko społeczne, zachowanie lub słowo, które po wstawieniu w 

temat konkursu stworzą pełne zdanie. 

2. Treść i forma plakatu powinny stanowić dowód (uzasadnienie) zawartej w tytule tezy. 

 

§ 5 

Ocena prac konkursowych 

1. Prace należy składać do 01.06.2017r.., na adres : Helska Fundacja Sapere Aude; ul. Boczna 10; 84-150 Hel  

z dopiskiem: 

Konkurs plastyczny - Tolerancja  

 

2. O wyłonieniu laureatów Konkursu decyduje jury powołane przez Organizatora. 

3. Jury pod uwagę weźmie: 

 umiejętność doboru tematu pracy,  

 jakość wykonania,  

 oryginalność. 

4. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne. 

§ 6 

Ogłoszenie wyników Konkursu 

 

1. Lista laureatów zostanie opublikowana na stronie Internetowej Fundacji . Osoby wyróżnione zostaną 

powiadomione telefonicznie lub mailowo w terminie 06.06.2017 r. 

2. Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się we wskazanym przez patrona terminie.  

 

 

§ 7 

Nagrody 

1. Nagrodą w konkursie jest spotkanie z Prezydentem RP Panem Lechem Wałęsą , które odbędzie się na 

terenie Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku w wyznaczonym terminie oraz nagrody 

książkowe.  

2. Organizator planuje wyróżnić 3 prace. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zwiększenia wartości nagród. 
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     § 8 

Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy Regulamin jest jedynym i wyłącznym dokumentem określającym zasady i warunki prowadzenia 

konkursu. 

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zagubione, niekompletne, uszkodzone lub opóźnione zgłoszenia do 

Konkursu powstałe bez winy Organizatora.  

3. Koszty przygotowania oraz złożenie pracy konkursowej wynosi wyłącznie Uczestnik Konkursu.  

4. W uzasadnionych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo zmian w Regulaminie oraz unieważnienia 

Konkursu w każdym czasie aż do ogłoszenia wyników Konkursu i wyboru Laureatów.  

5. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy obowiązującego prawa, a w 

szczególności Kodeksu cywilnego.  

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie praw autorskich osób trzecich przez autora pracy 

zgłoszonej do Konkursu. 

7. Ewentualne spory między Organizatorem a Uczestnikiem Konkursu będą rozstrzygane polubownie. 

8. Regulamin został zatwierdzony przez organizatorów konkursu wymienionych w §1.  
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Konkurs plastyczny 

„……………..przez pryzmat tolerancji” 

 

 

Załącznik nr 1 Regulaminu Konkursu  

 

 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

 

1. Dane personalne: 

Imię i Nazwisko:………………………………………………………………………………………. 

Data urodzenia:……………………………………………………………………………………….. 

Adres:…………………………………………………………………………………………………. 

 Dane kontaktowe*:…………………………………………………………………………............... 
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Konkurs plastyczny 

„……………..przez pryzmat tolerancji”  
 

 

Załącznik nr 2 Regulaminu Konkursu 

 

OŚWIADCZENIA 

 

Podpisuje opiekun prawny uczestnika . 

Wyrażam zgodę na przeniesienie praw autorskich do pracy zgłoszonej na konkurs plastyczny 
„……………..przez pryzmat tolerancji” 

 na organizatorów konkursu Z treścią Regulaminu zapoznałam/ -em się i akceptuję wszystkie jego zapisy. 

Ponadto, wyrażam zgodę na rozpowszechnianie przez organizatorów zdjęć, na którym znajduje się 

mój wizerunek do celów promocyjnych, z wyłączeniem komercyjnych. 

…………………………….    ……………………………… 

data              podpis 

 

 

Oświadczam, że zapoznałem/-ałam się z Regulaminem Konkursu, akceptuję go, zobowiązuję się do 

przestrzegania oraz oświadczam, iż praca na konkurs stworzona jest przeze mnie samodzielnie i nie narusza 

praw autorskich osób trzecich. 

 

…………………………….    ……………………………… 

data              podpi 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji     

   Konkursu plastycznego  „……………..przez pryzmat tolerancji” 
      ( zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz.U. z 2002 r.    

       Nr 101, poz. 926 ze zm.). 

 

…………………………….    ……………………………… 

data              podpis 


