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Regulamin konkursu plastycznego 

na wykonanie plakatu promującego „Bieg po zdrowie” 

zorganizowanego dla uczniów w wieku 9-16 lat  

 
ORGANIZATOR: 

Gminna Biblioteka Publiczna w Mokrsku, Mokrsko 233, 98-345 Mokrsko 

 

CELE KONKURSU: 

 podniesienie świadomości na temat alkoholu i nikotyny na organizm młodego 

człowieka, 

 zaangażowanie grupy dzieci i młodzieży w działania dodatkowe,  

 rozwijanie umiejętności i pasji młodych ludzi, pobudzenie kreatywności, 

zainspirowanie do poszukiwań twórczych, 

 prezentacja umiejętności, talentów młodych mieszkańców gminy. 

 

WARUNKI UCZESTNICTWA: 

1. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży w wieku 9-16 lat, mieszkających na 

terenie gminy Mokrsko. 

2. Uczestnicy indywidualnie i samodzielnie wykonują pracę plastyczną – plakat 

informujący o wydarzeniu finałowym projektu „Razem po zdrowie” – „Biegu po 

zdrowie”.  

3. Na plakacie muszą się znaleźć następujące informacje: nazwa wydarzenia finałowego 

(„Bieg po zdrowie”), miejsce i termin (Gospodarstwo Agroturystyczne w Ożarowie, 

11 czerwca 2017 r.), godzina rozpoczęcia (godz. 10.00). Praca musi ponadto 

nawiązywać do tematyki antynikotynowej i antyalkoholowej. 

4. Plakat wykonany powinien zostać w formatach A4 lub A3, z wykorzystaniem kredek, 

mazaków, farb. Nie będą oceniane prace przestrzenne. 

5. Jeden uczestnik może złożyć jedną pracę, która powinna być opisana z tyłu  

w następujący sposób: imię i nazwisko uczestnika, wiek, numer telefonu. 

6. Każdy uczestnik zobowiązany jest do dołączenia do pracy karty zgłoszenia. Prace bez 

dołączonej karty nie będą oceniane. 

7. Dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie do celów konkursu i nie będą 

udostępniane podmiotom trzecim. 

8. Jury powołane przez organizatora, spośród przekazanych prac wyłoni laureatów 

konkursu, przyjmując następujące kryteria oceny prac: zgodność z tematyką, estetyka 

pracy i oryginalność. 

9. Nagrodzone zostaną trzy prace. Ich autorzy powiadomieni zostaną telefonicznie  

o wynikach konkursu. Wręczenie nagród nastąpi podczas podsumowania „Biegu po 

zdrowie”, które odbędzie się 11 czerwca 2017 r. w Gospodarstwie Agroturystycznym 

w Ożarowie. 

10. Zwycięski plakat zostanie powielony i rozpowszechniony, jako zaproszenie do udziału  

w wydarzeniu finałowym, którym będzie „Bieg po zdrowie”. 
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TERMINY: 

1. Prace wraz z kartą zgłoszenia należy oddać osobiście w nieprzekraczalnym terminie  

do 1 czerwca 2017 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Mokrsku, jej filiach  

(w Krzyworzece, Komornikach, Ożarowie) lub w świetlicach wiejskich (w Chotowie, 

Komornikach, Słupsku). 

2. Rozstrzygnięcie konkursu oraz wręczenie nagród nastąpi 11 czerwca 2017 r.  

w Gospodarstwie Agroturystycznym w Ożarowie. 

 

UWAGI KOŃCOWE: 

1. Prace konkursowe nie podlegają zwrotowi. 

2. Przekazując pracę na konkurs, uczestnik zgadza się na ekspozycję pracy oraz na 

opublikowanie fotografii pracy na stronach internetowych Gminnej Biblioteki 

Publicznej w Mokrsku. Autorzy zgadzają się na publikowanie zwycięskich prac  

i fotografii prac na wszelkich polach eksploatacji. 

3. Biorąc udział w konkursie, uczestnik akceptuje jego regulamin. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego regulaminu  

w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających 

wpływ na organizowanie konkursu, odstąpienia od organizowania konkursu bez 

podania przyczyny, nierozstrzygnięcia konkursu w przypadku zbyt małej ilości 

przekazanych prac, rozstrzygania w kwestiach nieuregulowanych postanowieniami 

regulaminu. 

5. Więcej informacji uzyskać można w Gminnej Bibliotece Publicznej w Mokrsku, 

Mokrsko 233, 98-345 Mokrsko, gbpmokrsko@wp.pl, tel. 43 841 18 06. 
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Karta zgłoszenia do udziału w konkursie plastycznym  

w ramach projektu „Razem po zdrowie” 

Dane uczestnika: 

Imię i nazwisko: 

 

 

Miejsce i data 

urodzenia: 

 

Adres: 

 

 

Telefon do 

uczestnika: 

 

Telefon do 

rodzica/opiekuna: 

 

 

Informuję, że zapoznałem/am się z regulaminem projektu i zobowiązuję się do jego 

przestrzegania. 

     ………………………………….. 

      podpis uczestnika 

 

 

OŚWIADCZENIA RODZICA/ OPIEKUNA 

  

Ja niżej podpisany/a ……………………………………………………………………..……..,  

zamieszkały/a w ………………………………………………………………………………..,  

legitymujący/a się dowodem osobistym numer i seria:…..……………….……………………,  

oświadczam, że w imieniu swoim/mojego syna/córki: 

  

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

                                                           (imię i nazwisko syna/córki) 

  

przenoszę na Organizatora z siedzibą w Mokrsku 233, 98-345 Mokrsko autorskie prawa 

majątkowe do dzieła przygotowanego w ramach konkursu plastycznego nieodpłatnie na 

następujących polach eksploatacji: utrwalenie, zwielokrotnienie określoną techniką, 

wprowadzenie do obrotu, wprowadzenie do pamięci komputera, publiczne wykonanie albo 

publiczne odtworzenie, wystawienie, wyświetlenie, najem, dzierżawa, nadanie za pomocą 

wizji lub fonii przewodowej albo bezprzewodowej przez stację naziemną, nadanie za 

pośrednictwem satelity, równoczesne i integralne nadanie utworu nadawanego przez inną 

organizację radiową lub telewizyjną. Organizator ma prawo dalszej odsprzedaży dzieła  

w zakresie nabytych praw autorskich majątkowych bez uzyskania zgody Twórcy.  

Przenoszę ponadto na Organizatora zależne prawa autorskie. 

Przeniesienie praw autorskich utworu odbywa się bez ograniczeń czasowych i terytorialnych.  

Na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych oświadczam, iż wyrażam zgodę na nieodpłatne używanie i rozpowszechnianie 

przez Organizatora z siedzibą w Mokrsku 233, 98-345 Mokrsko w ramach konkursu 

wizerunku mojego niepełnoletniego syna/córki:  
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……………………………………………………....................................................................... 

                                                           (imię i nazwisko syna/córki) 

utrwalonego w postaci zdjęć i filmów, z wydarzeń zorganizowanych w ramach Konkursu.  

Niniejsza zgoda:  

 nie jest ograniczona ani czasowo ani terytorialnie,  

 obejmuje wszelkie formy publikacji, za pośrednictwem dowolnego medium, 

 dotyczy umieszczania wizerunku na stronach internetowych oraz na profilach portali 

społecznościowych ww. podmiotów, w gazetach, telewizji, Internecie,  

 dotyczy umieszczania wizerunku na slajdach, w broszurach oraz w innych materiałach 

promocyjnych, a także podczas wydarzeń (spotkań, konferencji, seminariów, szkoleń 

itp.),  

 dotyczy wykorzystywania wizerunku w materiałach lub w związku z wydarzeniami 

mającymi na celu promocję konkursu lub promocję działalności Organizatora jednak 

wyłącznie w kontekście Konkursu.  

Wizerunek, o którym tu mowa, może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego 

przetwarzania obrazu, kadrowania i kompozycji, bez obowiązku akceptacji produktu 

końcowego, lecz nie w formach obraźliwych lub ogólnie uznanych za nieetyczne.  

Zrzekam się niniejszym wszelkich roszczeń, w tym również o wynagrodzenie (istniejących  

i przyszłych) względem ww. podmiotów, z tytułu wykorzystania mojego 

wizerunku/wizerunku mojego niepełnoletniego syna/córki, na potrzeby jak w oświadczeniu.  

Akceptuję regulamin i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez 

Organizatora zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.  

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

  

Oświadczam, że jestem osobą pełnoletnią i nieograniczoną w zdolności do czynności 

prawnych, a zgody udzielam w pełni świadomie. Oświadczam, że niniejsze oświadczenie 

składam w imieniu mojego niepełnoletniego syna/córki.  

  

  

  

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

                                                           (data i czytelny podpis)  

 
 

 

 

http://zdjecia.polska.pl/przylacz_sie/regulamin.htm

