
REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO dla dzieci pt.: „Cieszyńska wiosna”  

 

§ 1. 

 Organizator Konkursu: „Cieszyński Ośrodek Kultury „Dom Narodowy” w Cieszynie, Rynek 12, 

43-400 Cieszyn   

 

§ 2.  

Cele Konkursu 

 

Konkurs ma na celu zachęcenie dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym do twórczego spędzania 

czasu, szczególnie teraz, podczas trwania pandemii.   

Wiosna to szczególny czas, gdy cała przyroda budzi się do życia. Na Śląsku Cieszyńskim 

symbolem wiosny jest niezwykły kwiat, który rozkwita na zielono i ma żółte środki. Nazywa się 

Cieszynianka i można spotkać go tylko na terenie Ślaska Cieszyńskiego, a dokładniej w okolicach 

Cieszyna. Celem konkursu jest promocja i pielęgnacja tej rośliny poprzez twórcze działanie.   

 

§ 3.  

Uczestnicy konkursu  

Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży z całej Polski. 

Kategoria I – dzieci do 6 roku życia;  

Kategoria II – dzieci 7 – 11 lat; 

Kategoria III – dzieci i młodzież 12 – 14 lat.  

 

§ 4. 

Warunki przeprowadzenia Konkursu:  

1. Czas trwania: 6 maj – 15 czerwiec 2021 r. 

2. Wykonanie prac: dowolną techniką plastyczną (ołówek, farby, kredki, pastele, wycinanka) na 

papierze w formacie A3 lub w postaci grafiki komputerowej. 

3. Prace muszą być przesłane w oryginale do 10 czerwca 2021 na adres organizatora:  

Cieszyński Ośrodek Kultury „Dom Narodowy”, Rynek 12, 43-400 Cieszyn  

4. Praca powinna być opatrzona następującymi informacjami: 

tytuł pracy, imię i nazwisko autora, klasa (wiek), imię i nazwisko opiekuna konkursu z ramienia 

szkoły/imię i nazwisko rodzica lub opiekuna (w przypadku zgłoszeń indywidualnych), adres i 

numer szkoły, nr telefonu/adres i numer szkoły, nr telefonu rodzica lub opiekuna (w przypadku 

zgłoszeń indywidualnych). Formularz zgłoszenia stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu. 

5. Do przesłanych prac należy dołączyć wypełniony formularz ZGŁOSZENIA (załącznik nr 1). 

 

§ 5.  

Ocena prac i nagrody. 

1. Spośród prac zakwalifikowanych do konkursu Komisja konkursowa przyzna: nagrody rzeczowe i 

dyplomy dla laureatów i uczestników konkursu; 

2. Komisja konkursowa oceniając prace weźmie pod uwagę zgodność pracy z tematem konkursu, 

pomysłowość i oryginalność wykonania (kompozycja, czytelność przekazu), jakość, estetykę 

wykonania, staranność. 

 

§6. Rozstrzygnięcie konkursu  

1. Organizator przekaże informacje o wynikach konkursu do dnia 20 czerwca 2021 roku. Wyniki 

zostaną opublikowane na stronie internetowej www.domnarodowy.pl oraz na Facebooku instytucji.  

2. Finał konkursu i rozdanie nagród odbędzie się w czerwcu 2021 r. w Galerii Ceglanej 

Cieszyńskiego Ośrodka Kultury „Dom Narodowy” w Cieszynie. Organizator zastrzega sobie prawo 

do zmiany terminu i miejsca uroczystości. 

http://www.domnarodowy.pl/


3. W przypadku braku możliwości zorganizowania finału konkursu i rozdania nagród w 

Cieszyńskim Ośrodku Kultury „Dom Narodowy” w Cieszynie, nagrody i wyróżnienia zostaną 

przesłane pocztą do opiekunów konkursu w szkołach lub - w przypadku zgłoszeń indywidualnych – 

do rodziców lub opiekunów prawnych dzieci. 

 

§7. Prawa autorskie  

1. Udział dziecka w konkursie wymaga pisemnej zgody rodziców lub opiekunów prawnych. 

2. Uczestnicy konkursu mogą zgłaszać tylko prace wykonane samodzielnie. 

3. Uczestnik, jako autor pracy nie może tym utworem naruszać prawa do wizerunku ani innych 

praw osób trzecich. 

4. Uczestnik konkursu (lub w jego imieniu opiekun prawny) przystępując do udziału w nim wyraża 

zgodę na oznaczanie swojej pracy imieniem i nazwiskiem oraz na nieodpłatne wykorzystywanie i 

publikowanie przez Organizatora w materiałach promocyjnych, w wydawnictwach związanych z 

Konkursem i jego tematem oraz na stronie internetowej Organizatora oraz wykorzystywania - w 

związku z Konkursem - jego głosu i wizerunku. 

5. Uczestnik konkursu przystępując do udziału w nim jednocześnie oświadcza, że w chwili 

przyznania mu nagrody lub wyróżnienia nieodpłatnie przenosi na Organizatora a Organizator 

przyjmuje, własność oryginalnego egzemplarza tej pracy oraz nieodpłatnie przenosi na 

Organizatora autorskie prawa majątkowe do niej i prawa zależne do jej opracowań, na 

następujących polach eksploatacji: utrwalanie i zwielokrotnianie pracy dowolną techniką, w tym 

drukarską, cyfrową, na dowolnych nośnikach, bez ograniczeń co do ilości i wielkości nakładu, 

wprowadzanie do pamięci komputera, publiczne wyświetlanie, odtwarzanie, udostępnianie 

egzemplarzy pracy oraz nadawanie i reemitowanie, także w sieciach komputerowych, 

wprowadzenie do obrotu, użyczanie lub najem oryginału albo jego kopii, zamieszczanie w 

wydawnictwach drukowanych lub multimedialnych oraz w dowolnych publikacjach, w tym w 

materiałach edukacyjnych, wykorzystanie dla celów upowszechniania tematyki konkursu, dla celów 

edukacyjnych i reklamowych. 

 

§ 8. 

Postanowienia końcowe  

1. Prace nadesłane na konkurs nie podlegają zwrotowi. 

2. Regulamin konkursu wraz z załącznikami jest dostępny w Cieszyńskim Ośrodku Kultury „Dom 

Narodowy” w Cieszynie oraz na stronie internetowej pod adresem: www.domnarodowy.pl i FB 

instytucji. 

3. Przystąpienie szkoły do konkursu oznacza wyrażenie przez nią zgody na wykorzystanie nazwy i 

adresu szkoły oraz posiadanie pisemnej zgody autorów prac i nauczycieli biorących udział w 

konkursie, na wykorzystanie ich nazwisk w akcjach informacyjnych i promocyjnych związanych z 

niniejszym konkursem. 

4. Przystąpienie do konkursu oznacza wyrażenie zgody bez zastrzeżeń na warunki niniejszego 

Regulaminu. 

5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dokonania w każdym czasie z ważnych powodów 

modyfikacji postanowień Regulaminu, w tym również zmiany terminów konkursu lub jego 

odwołanie z powodów niezależnych od organizatorów oraz nie ponoszą odpowiedzialności za 

zakłócenia w pracy poczty i za ewentualne niedostarczenie przesyłek. Konkurs nie jest grą losową, 

loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, 

ani żadną inną przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 

2018 r. poz. 165, z późn. zm.). 

6. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny. 

7. Kontakt do osoby koordynującej: Agnieszka Pawlitko meil: a.pawlitko@domnarodowy.pl, tel. 

668 860 354 

 

http://www.domnarodowy.pl/
http://www.domnarodowy.pl/
mailto:a.pawlitko@domnarodowy.pl


8. Administratorem danych osobowych  wskazanych w Regulaminie oraz  dokumentach 

związanych z konkursem jest Cieszyński Ośrodek Kultury Dom Narodowy, Rynek 12, 43-400 

Cieszyn. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia konkursu i jego promocji. 

Wszelkie informacje o przetwarzaniu danych osobowych, w tym przysługujących prawach, 

dostępne są pod linkiem:www.domnarodowy.pl 

 

 


