
REGULAMIN  

KONKURSU PLASTYCZNEGO  

DLA DZIECI I MŁODZIEŻY 
 

I. Dziecięca karta pomaga – Różańcowy konkurs plastyczny 

1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Apostołów Miłosierdzia 

2. Konkurs rozpoczyna się 1-go października 2019 r. i trwać będzie do 31-go października 2019 

r. (decyduje data stempla pocztowego lub data wysłania maila) 

3. Temat prac konkursowych brzmi: „Tajemnice Różańca świętego: Boże Narodzenie 

i Zmartwychwstanie Pana Jezusa”. 

4. W konkursie mogą brać udział tylko uczniowie szkół podstawowych i średnich. Podzieleni są 

na trzy grupy wiekowe: 

a. Klasy 0-4 szkół podstawowych; 

b. Klasy 5-8 szkół podstawowych; 

c. Klasy szkół średnich 

II. Warunki uczestnictwa w konkursie 

1. Prace konkursowe wraz z oświadczeniem rodzica/prawnego opiekuna/pełnoletniego uczestnika 

konkursu o akceptacji regulaminu należy złożyć u katechety lub osobiście wysłać na adres 

korespondencyjny:  Stowarzyszenie Apostołowie Miłosierdzia, Plac Katedralny 14, 50-329 

Wrocław; lub mailowo: kontakt@apostolowie-milosierdzia.pl . Decyduje data stempla 

pocztowego lub data wysłania maila. Termin do 31 października. 

2. Praca konkursowa ma być pracą plastyczną wykonaną w dowolnej technice w formacie A4. 

Temat 1 pracy: „Boże Narodzenie”,  

Temat 2 pracy: „Zmartwychwstanie Pana Jezusa”.  

3. Każdy z uczestników powinien wykonać dwie prace. Każdy z uczestników może brać udział w 

tej edycji konkursu tylko jeden raz. Obie prace należy podpisać na odwrocie, tak aby podpis nie 

przebijał na wykonaną pracę plastyczną. Każdy uczestnik konkursu powinien opatrzyć swoimi 

danymi: imię i nazwisko, klasa i nazwa szkoły, telefon lub e-mail kontaktowy do opiekuna. 

Dane te będą służyć do kontaktu organizatora z uczestnikiem konkursu. Prace nie podpisane, 

anonimowe nie będą zakwalifikowane do konkursu. 

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

wcześniej nieopublikowanymi. 

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

zgłoszeń w imieniu osób trzecich. 

6. Uczestnik konkursu przekazując pracę oświadcza, że przysługuje mu prawo majątkowe  

i osobiste do przekazanej pracy. 

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

udostępniane podmiotom trzecim. 

8. Biorąc udział w konkursie uczestnik oraz jego opiekun prawny wyraża zgodę na publikację 

wizerunku oraz danych osobowych w przypadku wygranego konkursu. Każdy z uczestników 

przekazuje prawa autorskie na organizatora konkursu. 

9. Naruszenie przez uczestnika konkursu któregokolwiek z warunków konkursu oznaczać będzie 

nie zakwalifikowanie pracy do konkursu lub utratę prawa do nagrody. 

III.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, kreatywność. 



3. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi poprzez ogłoszenie publikację listy zwycięzców i osób 

wyróżnionych na stronie www.apostolowie-milosierdzia.pl oraz poprzez kontakt telefoniczny 

lub mailowy do opiekuna w celu określenia sposobu odbioru nagrody. 

4. Nagrodą główną w konkursie jest kupon podarunkowy do sklepu ze sprzętem 

multimedialny o wartości 300 zł, 2 kupony o wartości 200 zł oraz 5 kuponów o wartości  

100 zł. 

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. 

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

pieniężną. 

IV. Postanowienia końcowe: 

1. Przekazując pracę na konkurs, uczestnik zgadza się na wykorzystywanie wykonanych prac 

przez organizatora konkursu i przekazuje na niego prawa autorskie. 

2. Autorzy zgadzają się na publikowanie zwycięskich prac i fotografii prac w Internecie oraz 

poprzez różne formy ich propagowania. Autorzy nie będą rościć sobie do tego żadnych praw. 

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

4. Regulamin niniejszego konkursu będzie dostępny na stronie www.apostolowie-milosierdzia.pl 

w zakładce Aktualności.  

5. Przekazując pracę na konkurs, opiekun uczestnika potwierdza, że wyraża zgodę na zasady 

zawarte w niniejszym regulaminie poprzez wypełnienie i podpisanie oświadczenia. Nie 

dotyczy pełnoletnich uczestników, którzy mogą oświadczenie podpisać sami. 

6. 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 lub braku 

prac spełniających wymagania organizatora co do celu konkursu,  

d. rozstrzygania w kwestiach nieuregulowanych postanowieniami regulaminu. 

 

http://www.apostolowie-milosierdzia.pl/
http://www.apostolowie-milosierdzia.pl/

