
Konkurs plastyczny pod tytułem „Be cool and save energy!”

Regulamin konkursu

§ 1

Postanowienie ogólne

1. Organizatorem konkursu jest CKZiU.

2. Celem konkursu jest zwiększanie świadomości energetycznej, w szczególności w zakresie 
racjonalnego wykorzystywania energii w domach, a także oszczędzania energii w życiu codziennym. 
Konkurs ma również wpływać na rozwój kreatywności uczestników oraz popularyzację działań i 
technik artystycznych.

§ 2

Przedmiot konkursu

1. Przedmiotem w konkursie jest stworzenie pracy plastycznej przedstawiającej: sposoby 
oszczędzania energii w domach i życiu codziennym.

2. Praca konkursowa może być wykonana dowolną techniką plastyczną (rysowanie,

malowanie, wyklejanie, wydzieranie, itp.)lub cyfrową, w formacie A3, w układzie poziomym lub

pionowym, w formie płaskiej (nie przestrzennej).

3. Jeśli praca zawiera hasło lub opis musi on być w j. angielskim.

§ 3

Zasady udziału w konkursie

1. Warunkiem udziału w konkursie jest przekazanie Organizatorowi pracy plastycznej

spełniającej wymagania o których mowa w § 2 pkt. Każda praca plastyczna na

odwrocie musi zostać podpisana imieniem i nazwiskiem dziecka oraz nazwą klasy.

2. Konkurs ma charakter wewnętrzny i jest skierowany wyłącznie do uczniów CKZiU Nowa Wieś.

3. Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.

4. Uczestnicy konkursu zgłaszają się samodzielnie do organizatora.

§ 4

Termin nadsyłania prac

1. Podpisaną pracę plastyczną należy złożyć od 19.09.2022-07.10.2022



2. Organizator nie zwraca prac, w tym również nagrodzonych.

§ 5

Komisja konkursowa oraz przyznanie nagród

1. Zwycięzców konkursu wyłoni komisja konkursowa, w skład której wchodzić będą pracownicy

CKZiU.

2. Decyzje komisji konkursowej są niepodważalne, ostateczne i nie przysługuje od nich

odwołanie.

3. Kryteria oceny prac są następujące:

a) spójność pomysłu z tematem konkursu,

b) oryginalność pomysłu,

c) estetyka wykonania.

4. Komisja konkursowa wybierze spośród prac laureata I, II i III miejsca oraz jedną osobę wyróżnioną.

5. Komisja konkursowa przyzna nagrody :

− I miejsce: 10 BONÓW NA ZWOLNIENIA Z ODPOWIEDZI USTNEJ/ NIEZAPOWIEDZIANEJ KARTKÓWKI 
DO WYKORZYSTANIA NA DOWOLNEJ LEKCJI DO KOŃCA PIERWSZEGO SEMESTRU ROKU SZKOLNEGO 
20022/2023 ORAZ KSIĄŻKA;

− II miejsce:  5 BONÓW NA ZWOLNIENIA Z ODPOWIEDZI USTNEJ/ NIEZAPOWIEDZIANEJ KARTKÓWKI 
DO WYKORZYSTANIA NA DOWOLNEJ LEKCJI DO KOŃCA PIERWSZEGO SEMESTRU ROKU SZKOLNEGO 
20022/2023

− III miejsce: 3 BONÓW NA ZWOLNIENIA Z ODPOWIEDZI USTNEJ/ NIEZAPOWIEDZIANEJ KARTKÓWKI 
DO WYKORZYSTANIA NA DOWOLNEJ LEKCJI DO KOŃCA PIERWSZEGO SEMESTRU ROKU SZKOLNEGO 
20022/2023

-wyróżnienie: 3 BONÓW NA ZWOLNIENIA Z ODPOWIEDZI USTNEJ/ NIEZAPOWIEDZIANEJ KARTKÓWKI 
DO WYKORZYSTANIA NA DOWOLNEJ LEKCJI DO KOŃCA PIERWSZEGO SEMESTRU ROKU SZKOLNEGO 
20022/2023

6. Nagród przyznanych laureatom nie można zamienić na inną nagrodę, ani na ekwiwalent

pieniężny.

§ 6

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród

1. Wyniki konkursu zawierające imię i nazwisko, numer klasy uczestnika zostaną opublikowane w 
terminie do dnia 21.10.2022 na stronie internetowej szkoły.



2. Wszystkie nadesłane prace spełniające określone w niniejszym regulaminie kryteria zostaną

opublikowane w formie wirtualnej wystawy 

3. Laureaci konkursu oraz osoby wyróżnione zostaną powiadomione o przyznaniu nagród

przez członka komisji konkursowej. Wręczenie nagród laureatom, osobom wyróżnionym nastąpi w 
terminie wskazanym przez Organizatora konkursu 

§ 7

Prawa autorskie

1. Przedstawiciel ustawowy/inna osoba uprawniona do reprezentowania Uczestnika

gwarantuje, że przesłana praca konkursowa Uczestnika jest wynikiem indywidualnej

twórczości Uczestnika oraz że przysługuje mu do niej pełnia autorskich praw majątkowych,

wolnych od wad prawnych, obciążeń lub roszczeń osób trzecich, w szczególności

wynikających z przepisów dotyczących ochrony własności intelektualnej.

2. Przejście praw autorskich na Organizatora do prac konkursowych następuje w chwili

zatwierdzenia rozstrzygnięcia konkursu przez Komisję konkursową, które obejmuje

udzielenie Organizatorowi: zezwoleń w zakresie wykonywania praw zależnych oraz

zezwalania na korzystanie z utworów zależnych i upoważnień do wykonywania autorskich

praw osobistych do prac konkursowych na warunkach określonych w oświadczeniu

stanowiącym Załącznik nr 1 do Regulaminu.

3. Przedstawiciele ustawowi/inne osoby uprawnione do reprezentowania Uczestnika,

upoważniają Organizatora, z prawem do udzielania dalszych upoważnień, do korzystania

z prac konkursowych w celu realizacji niniejszego konkursu, w zakresie terytorialnym oraz na

polach eksploatacji wskazanych w oświadczeniu stanowiącym Załącznik nr 1 do

Regulaminu.

4. Na warunkach określonych w oświadczeniu stanowiącym Załącznik nr 1 do Regulaminu,

Przedstawiciele ustawowi/inne osoby uprawnione do reprezentowania Uczestnika powierzają

Organizatorowi wykonywanie osobistych praw majątkowych do prac konkursowych oraz

zobowiązują się do ich niewykonywania przez Uczestnika wobec Organizatora oraz osób,



którym udzielił on dalszych upoważnień.

5. Przedstawiciele ustawowi/inne osoby uprawnione do reprezentowania Uczestnika przenoszą

na Organizatora prawo własności oryginalnego egzemplarza, na którym praca konkursowa

została utrwalona.

§ 8

Postanowienie końcowe

1. W trakcie trwania konkursu Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany zapisów w treści

Regulaminu oraz jego Załączniku w każdym czasie, jeżeli nie wpłynie to na pogorszenie

warunków uczestnictwa w Konkursie.

2. Postanowienia Regulaminu stanowią podstawę do prowadzenia konkursu, a ich interpretacja

należy do Komisji konkursowej.

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia, które nie dotarły do niego

z przyczyn od niego niezależnych.

4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu

cywilnego i ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych i inne powszechnie

obowiązujące przepisy prawa.

5. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania konkursu w przypadku nadesłania zbyt

małej ilości prac.

6. Sytuacje nieobjęte regulaminem rozstrzyga Organizator konkursu.

7. Integralną częścią Regulaminu jest  Załącznik nr 1 – stanowiący Oświadczenie rodzica/opiekuna 
prawnego uczestnika konkursu.



Załącznik nr 1

 Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka / Oświadczam że biorę udział ( w przypadku 
osób pełnoletnich ) * 

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

( imię i nazwisko dziecka / uczestnika - osoby pełnoletniej " ) 

w konkursie na projekt plakatu „Be cool and save energy!”" 

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatora konkursu danych 
osobowych mojego dziecka ( imię , nazwisko , wiek ) w celach wynikających z
organizacji konkursu zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r o ochronie 
danych osobowych ( tj . Dz . U. z 2018r . , poz . 1000 ) . 

2. Wyrażam zgodę na wielokrotne , nieodpłatne publikowanie nadesłanej pracy 
konkursowej mojej / mojego dziecka w materiałach promocyjnych związanych 
z konkursem , prezentacjach pokonkursowych w różnych formach utrwaleń

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

miejscowość i data czytelny podpis rodziców / opiekunów lub 
uczestnika ( w przypadku osób pełnoletnich )


