
 

                    

 

      

 

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO  

1050 LAT CHRZTU POLSKI 

 

CEL I TEMATYKA KONKURSU 

1. Organizatorem Powiatowego Konkursu Plastycznego 1050 LAT CHRZTU POLSKI, zwanego 

dalej „Konkursem”, jest Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu, pod patronatem 

Posła do Parlamentu Europejskiego Bolesława Piechy oraz Starosty Raciborskiego Ryszarda 

Winiarskiego. 

2. Tematem przewodnim konkursu jest plastyczna interpretacja jednego z najważniejszych 

wydarzeń w historii Polski, jakim był Chrzest Polski w 966 r. 

3. Celem konkursu jest rozbudzenie wyobraźni artystycznej i zachęcenie młodzieży z powiatu 

raciborskiego i powiatów ościennych do aktywności artystycznej poprzez zainteresowanie 

historią Polski i przedstawienie prac plastycznych, które ukażą znaczenie chrztu w 966 r. w 

dziejach Polski, uniwersalność tego wydarzenia oraz związek ze współczesną sytuacją Polski 

na świecie. 

4. Prace plastyczne mogą mieć charakter malarski, rysunkowy, graficzny lub prezentować 

własną technikę. 

 



UCZESTNICTWO W KONKURSIE 

 

1. Udział w Konkursie jest bezpłatny. 

2. Udział w Konkursie oznacza akceptację jego regulaminu. 

3. Jeden uczestnik może zgłosić do Konkursu jedną pracę, a zgłoszone prace plastyczne muszą 

być własnością autorów. 

4. Do konkursu mogą zostać zgłoszone prace, które nie zostały uprzednio zgłoszone do innych 

konkursów. 

5. Uczestnicy zgłaszający prace plastyczne ponoszą pełną odpowiedzialność za to, że praca, 

którą dostarczyli, nie posiada wad prawnych. W przypadku ujawnieniu w. w. wad zgłaszający 

poniesie odpowiedzialność przewidzianą postanowieniami prawa autorskiego i praw 

pokrewnych oraz Kodeksu Cywilnego. 

6. Format pracy plastycznej jest dowolny. 

7. W konkursie mogą brać udział uczniowie wszystkich szkół gimnazjalnych oraz  

ponadgimnazjalnych powiatu raciborskiego oraz powiatów ościennych. 

  

 

WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE 

 

1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest dostarczenie pracy plastycznej wraz z podpisaną Kartą 

Zgłoszeniową, którą należy dostarczyć w zaklejonej kopercie z czytelnie wypełnionymi informacjami: 

imię, nazwisko, wiek, dokładny adres zamieszkania, nr telefonu, adres e-mail, nazwa placówki 

oświatowej, do której uczęszcza autor, nauczyciel prowadzący oraz pisemne Oświadczenie (zgoda na 

przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z rozstrzygnięciem konkursu i wystawą 

pokonkursową). 

2. Jeżeli uczestnik Konkursu jest osobą niepełnoletnią, zawarte w załączniku nr 1 do Regulaminu 

Oświadczenie - zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z rozstrzygnięciem 

konkursu plastycznego i wystawą pokonkursową oraz Umowę nieodpłatnego przeniesienia autorskich 

praw majątkowych, podpisuje rodzic lub opiekun prawny. 

3. Prace nadesłane na konkurs przechodzą na własność Organizatora, który nabywa prawo do ich 

dyspozycji, bezpłatnego rozpowszechniania w dowolny sposób, w związku z czym nie będą zwracane 

autorom, a uczestnik zobowiązany jest podpisać Umowę nieodpłatnego przeniesienia autorskich praw 

majątkowych, którą otrzyma po dostarczeniu pracy plastycznej do Organizatora. 

4. Prace konkursowe będzie można przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 czerwca 2016 

do godz. 15.00. Prace złożone po tym terminie nie będą brały udziału w Konkursie. Jednocześnie 

Organizator nie ma obowiązku odesłania ich do uczestnika Konkursu (nadawcy). 



5. Prace należy dostarczyć na własny koszt na adres Organizatora: Zespół Szkół Ogólnokształcących 

nr 1 w Raciborzu, ul. Jana Kasprowicza 11, 47-400 Racibórz lub osobiście złożyć w sekretariacie 

Szkoły. Za uszkodzenia powstałe podczas transportu Organizator nie ponosi odpowiedzialności. 

 

OCENIANIE I NAGRADZANIE UCZESTNIKÓW 

 

1. Zwycięskie prace wybiera Jury Konkursu. 

2. Przy ocenie prac uwzględniane będą szczególnie: wartość artystyczna, kryteria merytoryczne, 

poziom estetyczny i techniczny prac, a także oryginalność ujęcia tematu. 

3. Postanowienia Jury są ostateczne i od werdyktu nie przysługuje odwołanie. 

4. Wszyscy uczestnicy Konkursu otrzymają wyróżnienia w postaci dyplomów uczestnictwa. 

5. Laureatom – autorom, którzy zdobędą trzy pierwsze miejsca w Konkursie, zostaną przyznane 

dyplomy specjalne oraz nagrody w postaci wycieczki do Parlamentu Europejskiego w Brukseli we 

wrześniu 2016 roku. 

6. Nie ma możliwości wypłaty równowartości kosztów wycieczki. 

7. Organizator zastrzega sobie prawo przyznania dodatkowych wyróżnień specjalnych. 

8. Prace laureatów oraz wybrane prace plastyczne wezmą udział w wystawie pokonkursowej, której 

organizacja nastąpi po rozstrzygnięciu Konkursu i o której uczestnicy oraz laureaci zostaną 

szczegółowo poinformowani drogą e-mailową.  

9.Wyniki konkursu zostaną ogłoszone podczas uroczystej gali wręczenia dyplomów, która odbędzie 

się 22 czerwca 2016 roku o godz. 10.00 w auli Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1. Lista 

nagrodzonych, laureatów i wyróżnionych zostanie również opublikowana na stronie internetowej 

Organizatora: www.zso1raciborz.pl, a Organizator będzie powiadamiał uczestników także drogą 

elektroniczną. 

10. Organizatorzy nie zwracają kosztów podróży i kosztów pobytu, związanych z uczestnictwem w 

Konkursie, galą wręczenia nagród i wystawą pokonkursową. 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Zasady przeprowadzenia Konkursu określa wyłącznie niniejszy regulamin. Treść regulaminu oraz 

bieżące informacje o Konkursie dostępne są na stronie internetowej www.zso1raciborz.pl, a wszelkie 

pytania prosimy kierować do koordynatora Konkursu – nauczyciela historii sztuki w Zespole Szkół 

Ogólnokształcących nr 1, pani Katarzyny Kwiotek, na adres k.kwiotek.lo1@gmail.com. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo, w przypadku gdy do Konkursu przystąpi niewielu uczestników, 

do przedłużenia terminu składania prac lub do odstąpienia od realizacji Konkursu, a nadesłane prace 

zostaną zwrócone autorom na koszt Organizatora. 

 



Załącznik nr 1 do Regulaminu 

 

KARTA ZGŁOSZENIA 

do udziału w konkursie plastycznym 1050 LAT CHRZTU POLSKI 
 

IMIĘ I NAZWISKO UCZESTNIKA KONKURSU: 

……………………………………………………….. 

 

WIEK UCZESTNIKA KONKURSU (KLASA): 

………………………………….. 

 

ADRES ZAMIESZKANIA: 

…………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………. 

 

NUMER TELEFONU, E-MAIL: 

…………………………………………………………… 

 

NAZWA SZKOŁY, DO KTÓREJ UCZĘSZCZA AUTOR: 

……………………………………………………………………………………. 

 

IMIĘ I NAZWISKO NAUCZYCIELA/OPIEKUNA: 

……………………………………………………………… 

 

TYTUŁ ZGŁOSZONEJ PRACY: 

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

………………..………………………………………………………………… 

 

…………………………………….. 

Data i czytelny podpis autora pracy 

 

 

…………………………………….. 

                                                                           Podpis i pieczęć dyrektora szkoły 

 

 

 



OŚWIADCZENIE 

Wyrażam zgodę na udział mój / mojej córki / mojego syna /* pozostającego pod moją opieką w 

Konkursie plastycznym 1050 LAT CHRZTU POLSKI.  

Wyrażam zgodę na podawanie do publicznej wiadomości imienia i nazwiska, wieku, tytułu zgłoszonej 

pracy autora pracy oraz nazwy i adresu placówki oświatowej, do której uczęszcza autor pracy w 

związku z udziałem w ww. konkursie, we wszelkich ogłoszeniach, zapowiedziach i informacjach o 

tym Konkursie i jego wynikach. 

Oświadczam, że dostarczona praca nie posiada wad prawnych (w szczególności, że jest to dzieło 

autorskie zgłaszającego), a w razie ich ujawnienia poniosę odpowiedzialność przewidzianą 

postanowieniami prawa autorskiego i praw pokrewnych oraz Kodeksu Cywilnego. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu tj. Zespołu Szkół Ogólnokształcących 

nr 1 w Raciborzu danych osobowych umieszczonych w zgłoszeniu, w zakresie prowadzenia i 

realizacji konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. 

U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). 

Jednocześnie oświadczam, że jestem świadomy dobrowolności podania danych oraz, że zostałem 

poinformowany o prawie wglądu do podanych danych oraz możliwości ich poprawiania. 

Oświadczam również, że zapoznałem/am się z Regulaminem Konkursu plastycznego pt. 1050 LAT 

CHRZTU POLSKI i akceptuję jego warunki. 

Oświadczam, że jestem / moja córka jest / mój syna jest /* pozostający pod moją opieką jest autorem 

dostarczonej pracy plastycznej pt. 

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

Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w 

Raciborzu nadesłanej pracy plastycznej w dowolnym czasie i formie dla celów promocji Konkursu. 

Jednocześnie, w przypadku przyznania mi / mojej córce / mojemu synowi / pozostającemu pod moją 

opieką nagrody w Konkursie lub dodatkowego wyboru pracy przez Organizatora Konkursu 

oświadczam, iż wyrażam zgodę na przekazanie na rzecz Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w 

Raciborzu w drodze umowy zawartej w formie pisemnej, stanowiącej załącznik do Regulaminu, bez 

osobnego wynagrodzenia, autorskich praw majątkowych zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o 

prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.) na 

wszelkich polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 tej ustawy, w szczególności: do druku w 

dowolnej liczbie egzemplarzy barwnych reprodukcji pracy plastycznej, zamieszczenia w Internecie 

pracy plastycznej oraz w innych formach utrwaleń nadających się do rozpowszechniania (np. nośniki 

magnetyczne, elektroniczne, optyczne, CD-ROM), wprowadzania do pamięci komputera, publiczne 

odtwarzanie (w tym poprzez prezentowanie na wystawach oraz do korzystania z pracy plastycznej w 

sposób nieograniczony w czasie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i za granicą. 

Umowę nieodpłatnego przeniesienia autorskich praw majątkowych zobowiązuję się podpisać w dacie 

przystąpienia do Konkursu. 

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

Data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego autora/autora pracy* 

 


