
Stowarzyszenie Przyjaciół Jedlni Letnisko i Wrzosowa 
KRS 0000254940 
Pl.J.Piłsudskiego 3 
26-630 Jedlnia-Letnisko 

                                         REGULAMIN KONKURSU ARTYSTYCZNEGO 
„Po co nam Konstytucja?” 

                                                       § 1 Założenia Konkursu 
1. Organizatorem Konkursu jest STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ JEDLNI LETNISKO I WR-
ZOSOWA KRS 0000254940 Pl.J.Piłsudskiego 3 26-630 Jedlnia-Letnisko (Organizator). 
2. Konkurs organizowany jest z okazji 230. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja oraz 190. rocznicy 
Konstytucji dla Europy Wojciecha Jastrzębowskiego, ma na celu edukację dzieci, młodzieży i dorosłych, 
wzmacnianie społeczeństwa obywatelskiego poprzez poznawanie polskiego dziedzictwa, kultury i his-
torii. 
Konkurs zakłada wykonanie pracy artystycznej poświęconej Konstytucji. 
3. Udział w Konkursie oznacza akceptację warunków niniejszego Regulaminu. 

                                                        § 2 Zasady udziału 
1. Konkurs skierowany jest do osób dorosłych oraz młodzieży w przedziale wiekowym od 12 do 17 lat, 
mieszkających na terenie Polski. 
2. Rodzice lub opiekunowie prawni uczestników Konkursu są zobowiązani do dołączenia wraz z 
nadesłaną pracą dziecka Formularza zgłoszeniowego wraz z pisemną zgodą rodziców/opiekunów 
prawnych na udział w Konkursie (zał. 1)wraz z załączoną zgodą na przetwarzanie danych osobowych. 
3. Rodzice lub opiekunowie prawni uczestników Konkursu zobowiązani są do zapoznania się z treścią 
dotyczącą przetwarzania danych osobowych. 
4. Uczestnikami Konkursu nie mogą być członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej SPJLIW i najbliżsi 
członkowie rodzin Organizatora oraz członkowie rodzin osób z Komisji wyłaniającej zwycięzców. 
5. Prace konkursowe powinny być zgłaszane indywidualnie. Każdy uczestnik może zgłosić jedną pracę. 
6. Prace konkursowe muszą być przygotowane samodzielnie, a uczestnicy muszą posiadać wszelkie 
prawa autorskie do zgłoszonych prac. Nie mogą to być prace opublikowane wcześniej lub prace, które 
zostały przedstawione w innych konkursach. 
7. Rodzice lub opiekunowie prawni uczestników odpowiadają za oryginalność prac konkursowych, 
gwarantują ich autorstwo i ponoszą całkowitą i wyłączną odpowiedzialność w przypadku ewentualnych 
roszczeń osób trzecich. 
8. Prace zgłaszane do Konkursu nie mogą naruszać prawa ani praw osób trzecich, w tym w szczególności 
dóbr osobistych osób trzecich, a także ogólnie przyjętych norm obyczajowych. 
9. W przypadku naruszenia obowiązującego prawa, praw osób trzecich, postanowień niniejszego Regu-
laminu, Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia pracy konkursowej z konkursu bez obowiązku 
poinformowania uczestnika. 
10. Udział w Konkursie jest bezpłatny. 



                                                          § 3 Wymogi zgłaszanych prac konkursowych  
1. Organizator zakłada dwie kategorie prac konkursowych: 
A.prace plastyczne i multimedialne (forma plakat, kolaż ,komiks, animacja, film, grafika) 
B.prace literackie 
2. Praca konkursowa może zostać wykonana w dowolnym formacie i przy wykorzystaniu dowolnej 
metody plastycznej lub artystycznej. 
3. Praca konkursowa powinna zostać sfotografowana lub zeskanowana i przesłana drogą elektroniczną na 
adres mailowy stacjakultura21@gmail.com umieszczając w tytule wiadomości “KONKURS”. W przy-
padku obrazów powinny zostać one przesłane w formacie JPEG/JPG lub PNG o minimalnej rozdziel-
czości 300 dpi. 
4. Zgłoszenie udziału w Konkursie jest uznane za kompletne po otrzymaniu pracy konkursowej i wszyst-
kich dokumentów odpowiednio wypełnionych przez rodziców/opiekunów prawnych uczestników. 
5. Prace, do których nie zostanie dołączony formularz zgłoszeniowy zawierający wymagane zgody i 
oświadczenia, nie zostaną dopuszczone do udziału w Konkursie. Prace niespełniające zasad uczestnictwa 
przewidzianych w Regulaminie Konkursu nie będą podlegały ocenie konkursowej. 
6. Uczestnik i rodzice lub opiekunowie prawni składając zgłoszenie konkursowe oświadczają, że wyraża-
ją zgodę na uczestniczenie w Konkursie na warunkach opisanych w Regulaminie Konkursu i w pełni ak-
ceptują zapisy Regulaminu i jego Załączników. 

                                                            § 4 Komisja i ocena 
1. Wszystkie nadesłane prace, które zostaną przesłane w terminie wraz z odpowiednio wypełnionymi za-
łącznikami i wymaganymi oświadczeniami, będą oceniane przez Komisję (powołaną do dnia 29.03.2021 
przez Organizatora w ilości minimum czterech członków). 
2. Podczas wyłaniania zwycięskiej pracy konkursowej Komisja będzie się kierować następującymi kryte-
riami oceny: 
a)  Oryginalne przesłanie i głębokie ujęcie tematu 40% 
b)  Kreatywność 30% 
c)  Artyzm 20% 
d)  Staranność 10% 
3. Komisja konkursowa dokona oceny prac w dwóch kategoriach wiekowych: 
a) I kategoria wiekowa – 12-17 lat, 
b) II kategoria wiekowa – 18 lat i powyżej  
4. Decyzje Komisji będą podejmowane większością głosów, bez możliwości złożenia reklamacji lub 
odwołania się. 

                                                             § 5 Nagrody 
1. Zwycięzca w każdej z dwóch kategorii prac i kategorii wiekowych otrzyma nagrodę główną o wartości 
1000 zł (art.21 ust.1 pkt.68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) 
2. Organizator może przyznać również wyróżnienia w każdej z kategorii wiekowych, osoby te otrzymają 
nagrody rzeczowe. 

                                                          § 6 Kalendarium Konkursu i ogłoszenie wyników 
1. Kalendarium Konkursu jest następujące: 
a) Konkurs trwa od 29 marca 2021 do 29 kwietnia 2021. Termin zgłoszenia pracy konkursowej upły-
wa o godz. 23:59 w dniu 29  kwietnia 2021, 
b) Publikacja wszystkich zgłoszonych prac na fb Organizatora w dniach od 3 maja 2021 do 15 maja 2021. 



Poinformowanie zwycięzców Konkursu o decyzji Komisji: do 28 maja 2021; 
c) Wręczenie nagród: 30 maja 2021 (forma wręczenia uzależniona od sytuacji epidemiologicznej); 
d) Publikacja wyników na stronie internetowej i w mediach społecznościowych Organizatora: do 6 czer-
wca 2021. 
2. Publikacja wyników Konkursu obejmuje publikację imienia i nazwiska, wizerunku,  
miejscowości  zamieszkania, wieku  zwycięzców na stronie internetowej i w mediach społecznościowych 
Organizatora. 

                                                          § 7 Prawa autorskie 
1. Przystępując do Konkursu na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie, uczestnik, opiekun 
prawny/rodzic w imieniu uczestnika Konkursu oświadcza, że: 
a) Uczestnikowi przysługują wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych prac konkur-
sowych, 
b) Zgadza się na opublikowanie pracy nagrodzonej i wyróżnionej w Konkursie na stronie internetowej i w 
mediach społecznościowych Organizatora wyszczególnionych w § 6 pkt 2, 
c) Wyraża zgodę, zgodnie z załączonym oświadczeniem, na przekazanie nieograniczonych jakimikolwiek 
prawami osób trzecich autorskich praw majątkowych do nagrodzonych i wyróżnionych prac wraz z 
prawem zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego, 
d) Zwalnia Organizatora Konkursu z odpowiedzialności z tytułu opublikowania nadesłanych prac. 
2. W przypadku, gdyby którekolwiek z oświadczeń, o których mowa w niniejszym Regulaminie okazało 
się niezgodne ze stanem faktycznym i/lub prawnym rodzic/opiekun prawny, w przypadku ewentualnych 
roszczeń osób trzecich, ponosi wyłączną i całkowitą odpowiedzialność oraz oświadcza, że ureguluje 
wszystkie związane z tym faktem poniesione przez Organizatora szkody. Ponadto, w sytuacji, o której 
mowa powyżej, uczestnik podlega dyskwalifikacji z Konkursu i zobowiązany jest do niezwłocznego 
zwrotu przyznanej przez Organizatora nagrody. 
3. W sprawach nieuregulowanych powyżej mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o 
prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz przepisy Kodeksu Cywilnego. 

                                                      § 8 Uwagi końcowe i zastrzeżenia 
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdować będą przepisy 
Kodeksu Cywilnego.. 
3. Szczegółowych informacji i pytań w sprawie Konkursu Organizator udziela w formie pisemnej pod  
adresem: stacjakultura21@gmail.com 
4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania lub przesunięcia terminów Konkursu oraz zas-
trzegają sobie prawo zmiany Regulaminu Konkursu. Informacja o ewentualnych zmianach zostanie za-
mieszczona na stronie internetowej Organizatora Konkursu www.jedlnia-wrzosow.org 
5. O sprawach nieuregulowanych w Regulaminie Konkursu decydują Organizatorzy.  
Od decyzji Organizatorów nie przysługuje odwołanie. 
   

                     Jedlnia-Letnisko    23.03.2021  
Zarząd Stowarzyszenia Przyjaciół Jedlni Letnisko i Wrzosowa 



 


