
 

        
 

 

REGULAMIN KONKURSU  

„ŻYCIE NA INNYCH PLANETACH” 

 

I. Postanowienia ogólne 

 

1. Organizatorem niniejszego konkursu plastycznego zwanego dalej Konkursem jest Gminne 

Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Wojsławicach, w ramach projektu Dom Kultury+ 

Inicjatywy lokalne 2017. 

2. Konkurs odbędzie się w dniach 23.10.2017 – 03.11.2017.  

3. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu gminy 

Wojsławice.  

4. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne i bezpłatne.  

5. Nagrody dla zwycięzców Konkursu mają charakter nagród rzeczowych.  

 

II. Zasady Konkursu 

 

1. Przedmiotem Konkursu jest wykonanie przez uczniów pracy plastycznej nawiązującej swoją 

tematyką do tytułu Konkursu „ŻYCIE NA INNYCH PLANETACH”.  

2. Uczniowie wykonują pracę plastyczną dowolną trwałą techniką, przy użyciu różnych form 

plastycznych np. malowanie farbami, kredkami, zdjęcia, wycinanki, wydzieranki collage, techniki 

mieszane itp.  

3. Prace mają być wykonane w formacie A3 lub A2.  

4. Prace konkursowe muszą być pracami własnymi, niebiorącymi wcześniej udziału w innych 

konkursach.  

5. Prace mają zostać przekazane Organizatorowi do dnia 03.11.2017 r. 

6.  Konkurs zostanie rozstrzygnięty 07.11.2017 r.  

7. Rozstrzygnięcia Konkursu dokona Jury powołane przez Organizatora.  

8. Jury konkursowe dokona oceny nadesłanych prac wg następujących kryteriów: kreatywność, 

oryginalność, kompozycja, umiejętność użycia technik plastycznych, czytelność przekazu 

artystycznego, estetyczne wykonanie prac, oraz kryterium zgodności treści z wartościami 

plastycznymi: zgodność z tematyką Konkursu.  

9. Prace plastyczne stają się własnością Organizatora Konkursu i mogą być przez niego 

wykorzystane w ramach wszelkich działań informacyjno-promocyjnych projektu „Rozmawiamy. 

Działamy. Kulturalnie się rozwijamy!”. 

10. W konkursie zostaną przyznane 3 nagrody główne oraz 5 wyróżnień. 

11. Zgodnie z art. 30 ust. 1, pkt 2, w związku z art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. 

o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307, z późn. zm.) 

w przypadku dochodu z tytułu wygranej w Konkursie z dziedziny kultury i sztuki, w których 

jednorazowa wartość nie przekracza kwoty 760 złotych, zwycięzca zwolniony jest z obowiązku 

opłacenia podatku dochodowego w wysokości 10% wartości wygranej nagrody.  

12. Organizator zobowiązany jest do poinformowania zwycięzcy o fakcie przekroczenia wartości, 

o której mowa w ust. 3.  

13. Wręczenie nagród nastąpi 10.11.2017 r. w Domu Kultury w Wojsławicach.  

 

 

III. Warunki uczestnictwa w Konkursie 

 

1. Każdy uczestnik Konkursu może zgłosić tylko jedną pracę. 

 



 

        
 

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest:  

1) pisemna zgoda pełnoprawnych opiekunów autorów prac plastycznych na przetwarzanie 

danych osobowych i przeniesienie autorskich praw majątkowych do prac zgodnie z pkt II.8 

(formularz w załączeniu). 

2) pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z treścią niniejszego Regulaminu (formularz  

w załączeniu). 

3) Prace konkursowe nie mogą być wykonywane przez osoby dorosłe i nauczycieli.  

 

 

V. Postanowienia końcowe 

 

1. Przystąpienie do udziału w Konkursie jest równoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego 

regulaminu.  

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy 

Kodeksu Cywilnego.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

        
 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE O ZAPOZNANIU SIĘ Z REGULAMINEM, WYRAŻENIU ZGODY NA 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH I PRZEKAZANIU PRAW AUTORSKICH 

 

 

 

W związku z przystąpieniem do Konkursu Plastycznego organizowanego przez Gminne 

Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Wojsławicach w ramach projektu „Dom Kultury+ Inicjatywy 

lokalne 2017” dofinansowanego ze środków Narodowego Centrum Kultury oświadczam, iż 

zapoznałem(am) się z regulaminem Konkursu oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie danych 

osobowych mojego dziecka …………………………………………….. na potrzeby działań 

promocyjnych w zakresie promocji w/w projektu prowadzonych przez Gminne Centrum Kultury, 

Sportu i Turystyki w Wojsławicach oraz na potrzeby przeprowadzenia Konkursu Plastycznego.  

 

Ponadto oświadczam, iż przekazuję prawa autorskie pracy plastycznej mojego dziecka na 

własność organizatora Konkursu i wyrażam zgodę na jej wykorzystanie w ramach wszelkich działań 

informacyjno-promocyjnych organizowanych przez Gminne Centrum Kultury, Sportu i Turystyki 

w Wojsławicach. 

 

 

 

 

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

miejscowość, data      podpis rodzica, prawnego  

opiekuna uczestnika konkursu  

 


