
Regulamin konkursu „Dbam o swój pojazd”  

§1 Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Wspieranie Rozwoju Dziecka, ul. Szkolna 16, 
05-304 Pustelnik.  

2.  Konkurs skierowany jest do wszystkich uczniów Szkoły Podstawowej w Pustelniku oraz 
dzieci uczęszczających do zerówek, przedszkoli w Pustelniku oraz dzieci w wieku 
przedszkolnym z obwodu szkolnego Pustelnik. 

3. Celem konkursu jest: 
a) kształcenie postaw bezpiecznego poruszania się po drogach,  
b) aktywizacja dzieci, młodzieży i dorosłych,  
c) rozwijanie wyobraźni, kreatywności, zdolności manualnych i artystycznych, 
d) wspólne spędzanie czasu w rodzinie, propagowanie aktywnego wypoczynku. 

 
§ 2 Zasady konkursu: 

1. Zadaniem uczestników Konkursu jest przygotowanie pracy plastycznej nawiązującej do 
tytułu Konkursu plastycznego „Myję swój pojazd”. Przez „pojazd” rozumiemy każdy 
środek lokomocji (samochód, motor, rower, hulajnogę, itp.).  

2. Uczestnik może zgłosić jedną pracę konkursową.   
3. Prace konkursowe powinny być wykonane własnoręcznie. Prace stworzone cyfrowo lub  

z użyciem technik graficznych nie będą oceniane. Uczestnik może wykorzystać dowolny 
rodzaj papieru i posłużyć się dowolną techniką narysowania lub namalowania 
nieprzestrzennej, całkowicie płaskiej pracy (kredki, pastele, akwarele, mazaki itp.). 
Dopuszczalne są wydzieranki i wyklejanki. Dopuszczalna technika wykonania prac: 
rysunek, malarstwo, collage.  
 

§ 3 Jak dostarczyć pracę na konkurs? 

1. Zgłoszenie do konkursu następuje poprzez doręczenie pracy oraz wypełnionej karty 
zgłoszeniowej do Szkoły Podstawowej w Pustelniku. Prace bez karty zgłoszeniowej nie 
będą zakwalifikowane do Konkursu. Karta zgłoszeniowa (do pobrania ze strony 
Stowarzyszenia). 

2. Termin dostarczenia prac: do 25.05.2021 r. Prace dostarczone po terminie nie będą 
oceniane. 

§ 3 Komisja 

1. Komisja Konkursowa zostanie wyłoniona spośród członków Stowarzyszenia Wspieranie 
Rozwoju Dziecka i pracowników Szkoły Podstawowej w Pustelniku, która do 28.05.2021 r. 
wyłoni 3 laureatów w 3 kategoriach: 
a) przedszkolnej,  
b) klas 1-3, 
c) klas 4-8. 



 
2. Zadaniami Komisji jest:  

a) kwalifikacja prac nadesłanych na Konkurs, 
b)  ocena prac, 
c)  wyłonienie zwycięskich prac. 

 
3. Z prac Komisji zostanie sporządzony protokół.  

4. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 28.05.2021 r. na stronie FB Stowarzyszenia a 
wszystkie prace będą opublikowane na profilu społecznościowym, na stronie 
internetowej Stowarzyszenia oraz na wystawie prac konkursowych planowanej na 
13.06.2021 r. 

§ 4 Nagrody 

Laureaci Konkursu otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy. Wszyscy uczestnicy otrzymają 
dyplomy oraz drobne upominki. Nagrody i upominki zostaną wręczone podczas wystawy 
prac konkursowych.  

§ 5 Postanowienia końcowe 

1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest dołączenie Karty Zgłoszeniowej, co oznacza 
równocześnie akceptację warunków konkursu i regulaminu. 

2. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące 
(opiekunów prawnych w przypadku osoby nieletniej) zgody na przetwarzanie przez 
Organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu (Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 (ogólne rozporządzenie o 
ochronie danych – RODO). 

3.  Uczestnik oświadcza i zapewnia, że przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa 
autorskie do pracy konkursowej, która jest przejawem jego własnej indywidualnej 
twórczości o oryginalnym charakterze i jest wolna od roszczeń osób trzecich. W 
przypadku, gdyby osoby trzecie zgłosiły roszczenia wobec Organizatora wynikające z 
tytułu naruszeń praw, o których mowa w bieżącym punkcie, Uczestnik zobowiązuje się do 
zaspokojenia roszczeń skierowanych do Organizatora z tych tytułów. Ponadto, w sytuacji, 
o której mowa powyżej, osoba ta podlega dyskwalifikacji z Konkursu. 

4. We wszystkich sprawach dotyczących przebiegu Konkursu, nieprzewidzianych niniejszym 
Regulaminem, jak i w zakresie interpretacji jego zapisów, głos rozstrzygający należy do 
Organizator 

5. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.  

                          

 


