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Regulamin powiatowego konkursu plastycznego  „Mam prawo do….” 

dla uczniów klas VI-VII szkół podstawowych, uczniów szkół gimnazjalnych i 

ponadgimnazjalnych z  powiatu lęborskiego 

 

§1 

Postanowienia ogólne 

Organizatorami konkursu są:  

1. Stowarzyszenie FPUNKT ul. Komandorska 9 84-351 Nowa Wieś Lęborska,  

2. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Józefa Wybickiego ul. Wojska Polskiego 10 84-300 

Lębork,  

3. Zespół Szkół Mechaniczno-Informatycznych im. prof. Henryka Mierzejewskiego ul. 

Marcinkowskiego 1 84-300 Lębork 

 

Zwani dalej Organizatorami.  

 

§2  

Cele konkursu 

 Realizacja profilaktyki kreatywnej, przede wszystkim poprzez działalność artystyczną 

młodzieży, 

 Realizacja profilaktyki rówieśniczej poprzez twórcze inicjatywy młodzieży na rzecz 

środowiska rówieśniczego i lokalnego, 

 Uwrażliwienie młodzieży na ważne problemy społeczne, 

 Ograniczenie przejawów dyskryminacji i przemocy w szkole, 

 Zapoznanie uczniów z Deklaracją Praw Człowieka, Konwencją Praw Dziecka 

 Promocja praw i wolności człowieka 

 Upowszechnienie wiedzy na temat praw człowieka. 

 

§3 

Warunki uczestnictwa w konkursie 

1. Uczestnicy: uczniowie klas VI-VII szkół podstawowych, uczniów szkół gimnazjalnych                    

i ponadgimnazjalnych z  powiatu lęborskiego 
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2. Techniki: Malarstwo (akwarela, gwasz, tempera) pastele tłuste i suche, grafika, techniki 

mieszane np. kolaż, inne techniki płaskie z wyłączeniem nietrwałych tworzących wypukłości 

materiałów takich jak: pasta do zębów, ryż, wata, papierowe kulki itp. Format: minimum A3- 

maksimum A2 

3. Konkurs jest konkursem indywidualnym. 

4. Do konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie prace autorskie, nigdzie nie publikowane, nie 

nagradzane w konkursach.  

5. Warunkiem przystąpienia jest złożenie podpisanego oświadczenia (załącznik 1 lub 2). 

6. Każda praca powinna być opatrzona godłem (pseudonimem), nie należy jej podpisywać 

nazwiskiem autora, do pracy należy dołączyć (trwale) zaklejoną kopertę opatrzoną takim 

samym godłem, zawierającą informacje: dane autora (imię i nazwisko, nazwę i adres szkoły,  

numer telefonu kontaktowego, adres e-mail).  

 

§4 

Terminarz konkursu 

Prace wykonane zgodnie z regulaminem należy dostarczyć do 30.03.2018r. do  sekretariatu 

Szkoły Podstawowej nr 1 ul. Wojska Polskiego 10 lub Zespołu Szkół Mechaniczno-

Informatycznych ul. Marcinkowskiego 1 w Lęborku. 

 

§5 

Zasady przeprowadzenia konkursu i kryteria wyboru laureatów 

1. Ocena: Organizator powoła jury, które przyzna nagrody i wyróżnienia oraz zakwalifikuje 

prace na wystawę. Podczas oceny pracy brane będą pod uwagę przede wszystkim:  

 zgodność  z tematem,  

 estetyka,  

 samodzielność, 

  interpretacja tematu.  

Decyzja podjęta przez jury jest ostateczna. 

2. Nagrody: Organizator przewiduje nagrody za I pierwsze miejsce oraz wyróżnienia                        

w dwóch kategoriach wiekowych:  

 I kategoria – klasy IV-VII szkoły podstawowej  

 II kategoria – klasy II-III gimnazjum oraz szkoły ponadgimnazjane.  

3. Nagrodzone i wyróżnione prace będą zaprezentowane na wystawie pokonkursowej.  
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4. Prace, które nie spełnią zasad określonych w §3 nie będą ocenione. 

5. Ogłoszenie wyników zostanie zamieszczone na stronie organizatora – Stowarzyszenia 

FPUNKT 10.04.2018r. 

 https://www.facebook.com/Stowarzyszenie-Fpunkt-1342759419144368  

6. Wystawa pokonkursowa odbędzie się podczas realizacji projektu Edukacja Równościowa 

Wyzwania-Potrzeby-Możliwości w dniach 22-25.04.2018r.  

7. Wręczenie nagród odbędzie się w wyznaczonym terminie w dniach realizacji projektu                  

o czym wygrany zostanie poinformowany na podany przez siebie adres e-mail. 

 

§6 

Prawa autorskie 

1. Z chwilą przystąpienia do konkursu Organizator nabywa na zasadzie wyłączności, 

nieodpłatnie autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne do nieograniczonego                   

w czasie korzystania i rozporządzania dziełem.  

2. Praca konkursowa nie jest reklamą lub antyreklamą produktu lub marki (nie pokazuje 

logotypów i marek produktów, sprzętu itp.).  

3. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z nieodpłatną publikacją pracy. 

 

§7 

Pozostałe ustalenia 

1. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmian w Regulaminie.  

2. Przekazanie prac jest równoznaczne z przyjęciem warunków konkursu przez Autora.  

3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do umieszczenia nagrodzonych prac na 

stronach internetowych oraz rozpowszechniania w innych formach niż wymienione                  

w § 5 ust. 6 Regulaminu.  

4. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody przez osoby biorące                    

w nim udział  na   przetwarzanie   przez   Organizatorów   ich   danych   na   potrzeby   

konkursu, w szczególności na podanie imion i nazwisk, zgodnie z ustawą z dnia 29 

sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. nr 922).  

5. Organizatorom przysługuje prawo unieważnienia konkursu.  

6. Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu.  

7. W sytuacjach nieobjętych regulaminem rozstrzygają organizatorzy.  

8. Organizatorzy nie zwracają  kosztów  poniesionych  w  związku  z  uczestnictwem                   

w konkursie.  

https://www.facebook.com/Stowarzyszenie-Fpunkt-1342759419144368


 4 

9. Uczestnik konkursu, który naruszy Regulamin Konkursu, jak również obowiązujące         

w Polsce przepisy prawa powszechnego oraz ogólnie przyjęte normy społeczne                           

i obyczajowe, zostanie wykluczony z konkursu.  

10. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych 

przez uczestników konkursu.  

11. Organizatorzy nie odpowiadają za uszkodzenia powstałe podczas doręczania przez 

pocztę lub kuriera prac zgłaszanych na konkurs.  

12. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac konkursowych.  

13. Szczegółowe informacje na temat konkursu można uzyskać: telefonicznie pod 

numerem 601069863 oraz drogą elektroniczną e-mail: stowarzyszenie.fpunkt@wp.pl .  

14. Oświadczenie stanowi integralną część Regulaminu.      

 

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie i życzymy powodzenia   

Organizatorzy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:stowarzyszenie.fpunkt@wp.pl


 5 

Załącznik nr 1 Regulaminu powiatowego konkursu plastycznego  „Mam prawo do….” dla uczniów klas VI-VII szkół podstawowych, 

uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z  powiatu lęborskiego 

 

OŚWIADCZENIE PRZEDSTAWICIELA USTAWOWEGO 

 

Ja, niżej podpisany/a wyrażam zgodę na udział mojego dziecka/podopiecznego  

………………………………………………………………(imię i nazwisko, data urodzenia)   

w konkursie pt. ……………………………………………………….. na zasadach 

określonych w Regulaminie konkursu organizowanego przez Stowarzyszenie FPUNKT, 

Szkołę Podstawową nr 1 w Lęborku oraz Zespół Szkół Mechaniczno-Informatycznych                                    

w Lęborku  

oraz:  

Oświadczam, że .........................................................................................................................  

(imię i nazwisko dziecka/podopiecznego) przysługują autorskie prawa majątkowe do pracy 

konkursowej oraz że nie narusza ona praw osób trzecich, ani przepisów prawa. Ponoszę pełną 

odpowiedzialność w przypadku zgłoszenia przez osobę trzecią roszczeń związanych ze 

zgłoszoną pracą konkursową. Jestem świadomy, że w przypadku zgłoszenia roszczeń osób 

trzecich do zgłoszonej pracy konkursowej, jak i naruszenia przepisów prawa w tym 

Regulaminu konkursu, praca zostanie wykluczona z konkursu. Wyrażam zgodę na 

przeniesienie autorskich praw majątkowych do pracy konkursowej wykonanej przez 

.........................................................................................................................  (imię i nazwisko 

dziecka/podopiecznego) w ramach ww. konkursu na organizatora konkursu i udzielam mu 

nieodpłatnie zgody na wykonywanie autorskiego prawa zależnego, zgodnie                                         

z postanowieniami Regulaminu konkursu. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych 

osobowych mojego dziecka/podopiecznego w celu realizacji konkursu (proszę wpisać nazwę 

konkursu)……………………………………………………………………..(zgodnie z ustawą             

z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2016 r., poz. 922)                

przez w/w organizatorów konkursu. Oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, że posiadam 

prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawiania, a podanie danych osobowych jest 

dobrowolne. Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią Regulaminu i akceptuję jego treść.   

  

Miejscowość, data                                                                Czytelny podpis imię i nazwisko 

……………………..                                                                rodzica/prawnego opiekuna    

                                                                                                  …………………………….. 
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Załącznik nr 2 Regulaminu powiatowego konkursu plastycznego  „Mam prawo do….” dla uczniów klas VI-VII szkół podstawowych, 

uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z  powiatu lęborskiego 

 

OŚWIADCZENIE PEŁNOLETNIEGO UCZESTNIKA KONKURSU 

 

Oświadczam, że przysługują mi autorskie prawa majątkowe do pracy konkursowej oraz że nie 

narusza ona praw osób trzecich, ani przepisów prawa. Ponoszę pełną odpowiedzialność                 

w przypadku zgłoszenia przez osobę trzecią roszczeń związanych ze zgłoszoną pracą 

konkursową. Jestem świadomy, że w przypadku zgłoszenia roszczeń osób trzecich do 

zgłoszonej pracy konkursowej, jak i naruszenia przepisów prawa, w tym Regulaminu 

konkursu, praca zostanie wykluczona z konkursu. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich 

danych osobowych w celu realizacji konkursu pt.         

……………………………………………………………………………… (zgodnie                           

z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2016 r., poz. 922) 

przez organizatorów w/w konkursu. Oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, że posiadam 

prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawiania, a podanie danych osobowych jest 

dobrowolne. Wyrażam zgodę na przeniesienie autorskich praw majątkowych do pracy 

konkursowej wykonanej przeze mnie w ramach ww. konkursu na organizatorów konkursu                   

i udzielam im nieodpłatnie zgody na wykonywanie autorskiego prawa zależnego, zgodnie                       

z postanowieniami regulaminu konkursu. Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią 

Regulaminu i akceptuję jego treść.  

 

Miejscowość, data                                                         Czytelny podpis  

………………………                                                   Data urodzenia    

                                                                                        ………………………………………... 

                                                                                        ……………………………………… 

 

 

 


