
REGULAMIN KONKURSU RYSUNKOWEGO
pt. „Moja wymarzona sobota z rodziną”

§ 1  Cele Konkursu

Celem konkursu jest:
1. Uczczenie rocznicy podpisania Porozumień Jastrzębskich. 
2. Rozwój umiejętności plastycznych wśród dzieci i młodzieży.
3. Konkurs ma na celu wyłonienie prac, które najcelniej ukażą ideę konkursu. 
4. Rozwijanie wyobraźni u dzieci.

§ 2 Organizator Konkursu

1. Organizatorami Konkursu o nazwie „Moja wymarzona sobota z rodziną” jest 
ARTeria Centrum Kultury i Promocji w Ornontowicach.

2. Partnerzy konkursu: Towarzystwo Miłośników Ornontowic.
3. Konkurs rozpoczyna się od 16 października 2020r. i trwać będzie do 20 listopada 

2020r.

§ 3 Założenia organizacyjne

1. Konkurs zostanie przeprowadzony w następujących kategoriach:
1)  I – III klasy
2)  IV – VI klasy
3) VII – VIII klasy

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

3. Każdy z uczestników może przekazać po jednej pracy.
4. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest 

dokonywanie zgłoszeń w imieniu osób trzecich.
5. Prace mogą być wykonane w  kategorii: rysunek (kredki, ołówki, pastele czy kredki 

akwarelowe) - dowolna technika. Podłoże pracy: papier, tektura, płótno. Format: A3
6. Praca powinna być opisana na odwrocie wg powyższego wzoru:

Tytuł pracy
Imię, nazwisko
Wiek
Telefon kontaktowy
Imię, nazwisko opiekuna

7. Prace nie podpisane, anonimowe nie będą zakwalifikowane do konkursu.
8. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem autorskich praw 

majątkowych, na wykorzystanie prac w celach promocyjnych na czas nieokreślony.
9. Dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie do celów Konkursu i nie będą 

udostępniane podmiotom trzecim.
10.Formuła konkursu nie przewiduje możliwości składania prac grupowych.
11.Uczestnicy jako osoby niepełnoletnie mogą brać udział w Konkursie wyłącznie po 

wypełnieniu formularza zgłoszeniowego oraz za pisemną zgodą rodziców/ 
opiekunów, wzory stanowią załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.



12.Naruszenie przez uczestnika konkursu któregokolwiek z warunków oznaczać bę-
dzie nie zakwalifikowanie pracy do konkursu lub utratę prawa do nagrody.

13.Osoby nadsyłające prace konkursowe wyrażają zgodę na przetwarzanie przez 
Organizatora Konkursu swoich danych osobowych (Ustawa o ochronie danych 
Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Dz. U. Nr 133, poz. 833, z późn. zm). 

14.Przekazując pracę na konkurs, uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady 
zawarte w niniejszym regulaminie.

15.Prace zgłoszone do Konkursu nie będą zwracane autorom. 
16.Prace nie spełniające zasad uczestnictwa, nie będą podlegały ocenie konkursowej.

§ 4 Ocena prac konkursowych

1. Prace należy składać do 20 listopada 2020r., (liczy się data wpływu) na adres:

ARTeria Centrum Kultury i Promocji w Ornontowicach
Ul. Zwycięstwa 26
43-178 Ornontowice

z dopiskiem:
Konkurs rysunkowy 
pt. „Moja wymarzona sobota z rodziną”

2. Szczegółowych informacji dotyczących Konkursu udziela ARTeria Centrum Kultury i 
Promocji.
3. O wyłonieniu laureatów Konkursu decyduje jury powołane przez Organizatorów.
4. Jury pod uwagę weźmie:

 umiejętność doboru tematu pracy, 
 jakość wykonania, 
 oryginalność.

5.  Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne nie można się od nich odwołać.
6. Prace przechodzą na własność organizatorów.
7. Komisja wybiera głównego laureata, ma również prawo do nie przyznania nagród.
8. Z posiedzenia Komisji Konkursowej zostanie sporządzony protokół.

§ 5 Ogłoszenie wyników Konkursu

1. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 11 grudnia 2020 roku na stronie ARTerii 
(www.centrumarteria.pl)

2. Osoby wyróżnione zostaną powiadomione telefonicznie. 
3. Prace laureatów w miarę możliwości będą prezentowane na wystawie 

pokonkursowej w ARTerii Centrum Kultury i Promocji i zaprezentowane w 
internecie.

§ 6 Nagrody

1. Organizatorzy przyznają I, II i III miejsce w każdej kategorii wiekowej, zgodnie
z punktem 1 § 3.

2. Jury ma prawo do wytypowania dodatkowych nagród, jak i również prawo do 
nieprzyznania nagród.

3. Nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na inne nagrody rzeczowe, ani na ich 
równowartość pieniężną.


