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REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA DZIECI 
1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Miłośników Żubrów. 

2. Konkurs rozpoczyna się z dniem 6 lutego 2017 r. i trwać będzie do 28 lutego 2017 r. 

3. Temat prac konkursowych brzmi „Fauna Polski”  

4. W Konkursie mogą brać udział uczniowie klas szkół podstawowych oraz gimnazjów.  

Warunki uczestnictwa w Konkursie 
1. Prace konkursowe należy dostarczyć do siedziby Organizatora; ul. Ciszewskiego 8 pok. 42,  

02-786 Warszawa do dnia 28 lutego 2017 roku.  

2. Praca konkursowa ma być pracą plastyczną wykonaną w dowolnej technice. Temat pracy: 

„Fauna Polski”. 

3. Prace przekazane na konkurs muszą być pracami własnymi, wykonanymi dowolną techniką, 

wcześniej nieopublikowanymi.  

4. Każdy z uczniów może przekazać tylko jedną pracę. 

5. W konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, niedopuszczalne jest dokonywanie 

Zgłoszeń w imieniu osób trzecich.  

6. Każdy uczestnik konkursu powinien opatrzyć pracę tytułem oraz swoimi danymi: imię  

i nazwisko, klasa i nazwa szkoły. Dane te będą służyć do kontaktu Organizatora  

z uczestnikiem Konkursu. Prace nie podpisane nie będą zakwalifikowane do konkursu.  

7. Dane osobowe uczestników będą służyć wyłącznie do celów konkursu i nie będą udostępniane 

podmiotom trzecim. 

Wyniki Konkursu i nagrody 
1. Jury powołane przez Organizatora, spośród przekazanych prac wyłoni laureatów konkursu. 

2. Kryteria oceny prac: zgodność z tematyką, estetyka prac i oryginalność. 

3. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi na stronie internetowej projektu w marcu  

2017 r. Informacja zawierać będzie imiona i nazwiska zwycięzców oraz dane szkoły.  

4. Zwycięskie prace zostaną zaprezentowane na stronie internetowej projektu. 

5. Przewidziane są trzy nagrody główne i trzy wyróżnienia. 

6. Decyzja Jury, co do wskazania laureatów konkursu oraz przyznania im nagród jest ostateczna. 

7. Nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na inne nagrody rzeczowe, ani na ich 

równowartość pieniężną. 

Postanowienia końcowe 
1. Przekazując prace na konkurs uczestnik zgadza się na ekspozycję pracy (fotografia lub skan) 

na stronie internetowej projektu oraz w materiałach promocyjnych projektu np. artykuły 

promocyjne itp.  

2. Biorąc udział w konkursie uczestnik akceptuje jego regulamin. 

3. Regulamin niniejszego konkursu będzie dostępny na stronie internetowej projektu. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do: 

a) zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych lub 

istotnych zdarzeń mających wpływ na organizację konkursu. 

b) rozstrzygania w kwestiach nieuregulowanych postanowieniami regulaminu.  

 


