
 

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA DZIECI  

„25 lat wolności to powód do biegu i radości” 

 

1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Grupa Biegowa Luxtorpeda 
Czerwionka 

2. Konkurs rozpoczyna się 19 maja 2014 i będzie trwał do 15 czerwca 2014 
    

3. Temat prac konkursowych brzmi: „ 25 lat wolności to powód do biegu i 
radości” 

4. W konkursie mogą brać udział dzieci od 5 - go do 13 – go roku życia.  
 
 

5. Warunki uczestnictwa w konkursie. 
 

1. Prace konkursowe należy złożyć nauczycielowi sztuki/plastyki, który 
zobowiązany jest do przekazania prac organizatorowi pod wskazany poniżej 
adres:  BeSmart ul, Jana Pawła 7E 44-230 Czerwionka-Leszczyny 

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

Temat pracy: „ 25 lat wolności to powód do biegu i radości” 
3. Prace przekazane na konkurs muszą być pracami własnymi, wykonanymi 

techniką dowolną. 
 

4. Każdy z uczniów, każde dziecko może przekazać tylko jedną pracę. 
 

5. Każdy uczestnik konkursu powinien opatrzyć pracę tytułem oraz swoimi 
danymi (na odwrocie): imię i nazwisko, klasa i nazwa szkoły. Dane te będą 
służyć do kontaktu organizatora z uczestnikiem konkursu. Prace nie 
podpisane, anonimowe nie będą zakwalifikowane do konkursu. 

6. Dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie do celów Konkursu i 
nie będą udostępniane podmiotom trzecim. 

7. Naruszenie przez uczestnika konkursu któregokolwiek z warunków konkursu 
oznaczać będzie nie zakwalifikowanie pracy do konkursu lub utratę prawa 
do nagrody. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Wyniki konkursu i nagrody 

1. Jury powołane przez organizatora, spośród przekazanych prac wyłoni 
laureatów konkursu. 

2. Kryteria oceny prac: zgodność z tematyką, estetyka pracy i oryginalność. 
3. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi poprzez ogłoszenie imiona i nazwiska 

zwycięzców podczas Rodzinnego Pikniku Biegowego „Grill + Run = Fun” 
21.06.2014 r. na terenie Pojezierza Palowickiego 

4. Nagrodami w konkursie są: 

1 miejsce: bon o wartości 500 zł na kurs językowy w Szkole Języków 

Obcych EDUSMART + akcesoria plastyczne 

2 miejsce: bon o wartości 300 zł na kurs językowe w Szkole Języków 

Obcych EDUSMART + akcesoria plastyczne 

3 miejsce: bon o wartości 200 zł na kurs językowy w Szkole Języków 

Obcych EDUSMART + akcesoria plastyczne 

Ponadto zwycięzcy konkursu otrzymają pamiątkowe medale. Prace 

pozostałych wezmą udział w wystawie, która będzie miała miejsce podczas 

pikniku.  Więcej informacji o imprezie na stronie http://gbluxtorpeda.org/ 
 
 

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

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

Postanowienia końcowe: 

1. Przekazując pracę na konkurs, uczestnik zgadza się na ekspozycję pracy 
podczas Rodzinnego Pikniku Biegowego „Grill + Run = Fun” 

2. Autorzy zgadzają się na publikowanie zwycięskich prac  na wszelkich polach 
eksploatacji. 

3. Biorąc udział w konkursie, uczestnik akceptuje jego regulamin. 
4. Przekazując pracę na konkurs, uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na 

zasady zawarte w niniejszym regulaminie. 
5. Wszystkie prace po zakończeniu konkursu przechodzą na własność GB 

LUXTORPEDA 
1. Organizator zastrzega sobie prawo do: 

a) zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zmian przepisów 
prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie 
Konkursu. 

b) odstąpienia od organizowania konkursu bez podania przyczyny, 

c) nierozstrzygnięcia konkursu w przypadku zbyt małej ilości przekazanych prac, 

d) rozstrzygania w kwestiach nieuregulowanych postanowieniami regulaminu. 

 


