
                                             

 

REGULAMIN POWIATOWEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO  

„ZABYTKI Z LISTY ŚWIATOWEGO DZIEDZICTWA KULTURY UNESCO – 

WSPÓLNA SPUŚCIZNA EUROPY” 

 

CEL I TEMATYKA KONKURSU 

1. Organizatorem Powiatowego Konkursu Plastycznego „ZABYTKI Z LISTY ŚWIATOWEGO 

DZIEDZICTWA KULTURY UNESCO – WSPÓLNA SPUŚCIZNA EUROPY”, zwanego dalej 

„Konkursem”, jest Liceum Plastyczne w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu, pod 

patronatem Posła do Parlamentu Europejskiego Bolesława Piechy oraz Starosty Raciborskiego 

Ryszarda Winiarskiego, we współpracy z Fundacją Ofki Raciborskiej. 

2. Tematem przewodnim Konkursu jest plastyczna interpretacja tematu „ZABYTKI Z LISTY 

ŚWIATOWEGO DZIEDZICTWA KULTURY UNESCO – WSPÓLNA SPUŚCIZNA EUROPY”. 

3. Celem Konkursu jest rozbudzenie wyobraźni artystycznej i zachęcenie młodzieży z powiatu 

raciborskiego do aktywności plastycznej poprzez zainteresowanie dziedzictwem kulturowym Europy, 

ochroną zabytków, działalnością UNESCO, a także historią i kulturą krajów należących do Unii 

Europejskiej, oraz przedstawienie prac, które będą stanowić plastyczną interpretację wspólnej spuścizny 

Europy jaką są zabytki znajdujące się na Liście Światowego Dziedzictwa Kultury na terenie Europy. 

Każda plansza powinna zawierać jeden lub kilka zabytków, które zostaną przedstawione w formie 

plastycznej i opatrzone najważniejszymi informacjami (np. co to za obiekt, gdzie się znajduje, kto jest 

jego autorem, od kiedy znajduje się na liście UNESCO, dlaczego znalazł się na tej liściem, itp.). 

Szczególnie zachęcamy Uczestników do zinterpretowania motywu przewodniego Konkursu przez 

pryzmat zabytków polskich, znajdujących się na Liście Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO, 

bowiem rok 2018 to szczególny rok, w którym Polska świętuje rocznicę odzyskania niepodległości.  

4. Prace mogą mieć charakter malarski, rysunkowy, graficzny, fotograficzny lub prezentować własną 

technikę, ale muszą być wykonany w formie planszy o rozmiarach minimum A3. 

 

 

 

 



UCZESTNICTWO W KONKURSIE 

 

1. Udział w Konkursie jest bezpłatny. 

2. Udział w Konkursie oznacza akceptację jego regulaminu. 

3. Jeden uczestnik może zgłosić do Konkursu jedną pracę, a zgłoszone prace plastyczne muszą być 

własnością autorów. 

4. Do konkursu mogą zostać zgłoszone prace, które nie zostały uprzednio zgłoszone do innych 

konkursów. 

5. Uczestnicy zgłaszający prace plastyczne ponoszą pełną odpowiedzialność za to, że praca, którą 

dostarczyli, nie posiada wad prawnych. W przypadku ujawnienia w. w. wad zgłaszający poniesie 

odpowiedzialność przewidzianą postanowieniami prawa autorskiego i praw pokrewnych oraz Kodeksu 

Cywilnego. 

6. Format pracy - plansza o rozmiarach minimum A3. 

7. W Konkursie mogą brać udział uczniowie klas gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych powiatu 

raciborskiego.  

 

WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE 

 

1.Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest dostarczenie podpisanej pracy plastycznej wraz z 

dokumentami w zaklejonej kopercie: 

- czytelnie wypełnioną i podpisaną Kartą Zgłoszeniową,  

- pisemnym Oświadczeniem (zgodą na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z   

rozstrzygnięciem konkursu i wystawą pokonkursową oraz umową). 

2. Jeżeli uczestnik Konkursu jest osobą niepełnoletnią, zawarte w załączniku nr 1 do Regulaminu 

Oświadczenie - zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z rozstrzygnięciem 

konkursu plastycznego i wystawą pokonkursową oraz umowę nieodpłatnego przeniesienia autorskich 

praw majątkowych, podpisuje rodzic lub opiekun prawny. 

3. Prace nadesłane na konkurs przechodzą na własność Organizatora, który nabywa prawo do ich 

dyspozycji, bezpłatnego rozpowszechniania w dowolny sposób, w związku z czym nie będą zwracane 

autorom, a uczestnik zobowiązany jest podpisać Umowę nieodpłatnego przeniesienia autorskich praw 

majątkowych, którą otrzyma po dostarczeniu pracy plastycznej do Organizatora. 

4. Prace konkursowe będzie można przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 maja 2018 roku 

(poniedziałek) do godz. 15.00. Prace złożone po tym terminie nie będą brały udziału w Konkursie. 

Jednocześnie Organizator nie ma obowiązku odesłania ich do uczestnika Konkursu (nadawcy). 

5. Prace należy dostarczyć na własny koszt na adres Organizatora: Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 

1 w Raciborzu, ul. Jana Kasprowicza 11, 47-400 Racibórz lub osobiście złożyć w sekretariacie Szkoły. 

Za uszkodzenia powstałe podczas transportu Organizator nie ponosi odpowiedzialności. 



 

OCENIANIE I NAGRADZANIE UCZESTNIKÓW 

 

1. Zwycięskie prace wybiera Jury Konkursu. 

2. Przy ocenie prac uwzględniane będą szczególnie: wartość artystyczna, kryteria merytoryczne, poziom 

merytoryczny, estetyczny i techniczny prac, umiejętność korzystania ze źródeł, a także oryginalność 

ujęcia tematu. 

3. Postanowienia Jury są ostateczne i od werdyktu nie przysługuje odwołanie. 

4. Osoby wyróżnione w Konkursie otrzymają dyplomy uczestnictwa. 

5. Laureatom – autorom, którzy zdobędą trzy pierwsze miejsca w Konkursie, zostaną przyznane 

dyplomy specjalne oraz nagrody w postaci wycieczki do Strasburga, gdzie zwiedzane będą m. in.   

instytucje unijne, która odbędzie się w czerwcu 2018 roku. 

6. Nie ma możliwości wypłaty równowartości kosztów wycieczki. 

7. Organizator zastrzega sobie prawo przyznania dodatkowych wyróżnień specjalnych. 

8. Prace laureatów oraz wybrane prace plastyczne wezmą udział w wystawie pokonkursowej, która 

otwarta zostanie podczas uroczystego rozstrzygnięciu Konkursu. 

8.Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone podczas uroczystej gali wręczenia nagród, która odbędzie się 25 

maja 2018 roku (piątek) o godz. 14.00 w auli Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1.  

9. Organizatorzy nie zwracają kosztów podróży i kosztów pobytu, związanych z uczestnictwem w 

Konkursie, galą wręczenia nagród i wystawą pokonkursową. 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1.Zasady przeprowadzenia Konkursu określa wyłącznie niniejszy regulamin. Treść regulaminu oraz 

bieżące informacje o Konkursie dostępne są na stronie internetowej www.zso1raciborz.pl. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo, w przypadku gdy do Konkursu przystąpi niewielu uczestników, 

do przedłużenia terminu składania prac lub do odstąpienia od realizacji Konkursu, zaś nadesłane prace 

zostaną zwrócone autorom na koszt Organizatora. 

ZAŁĄCZNIKI: 

Załącznik nr 1 do Regulaminu – Karta zgłoszenia 

Załącznik nr 2 do Regulaminu - Oświadczenie 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 do Regulaminu 

 

KARTA ZGŁOSZENIA 

DO UDZIAŁU W KONKURSIE POWIATOWYM PLASTYCZNYM  

„ZABYTKI Z LISTY ŚWIATOWEGO DZIEDZICTWA KULTURY 

UNESCO – WSPÓLNA SPUŚCIZNA EUROPY” 

 
IMIĘ I NAZWISKO UCZESTNIKA KONKURSU:  

 

..................................................................................................... 

 

DATA URODZENIA UCZESTNIKA KONKURSU I KLASA: 

 

..................................................................................................... 

 

ADRES ZAMIESZKANIA: 

 

...................................................................................................... 

...................................................................................................... 

 

NUMER TELEFONU UCZESTNIKA, E-MAIL: 

 

....................................................................................................... 

 

NAZWA I DANE KONTAKTOWE (ADRES, TELEFON, E-MAIL) SZKOŁY, 

DO KTÓREJ UCZĘSZCZA AUTOR: 

 

....................................................................................................... 

…………………………………………………………………... 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data i czytelny podpis autora pracy                   

 

 

.........................................................                
Załącznik nr 2 do Regulaminu 



 

OŚWIADCZENIE I UMOWA 

 

Wyrażam zgodę na udział mój / mojej córki / mojego syna /* pozostającego pod moją opieką w 

Powiatowym Konkursie Plastycznym „ZABYTKI Z LISTY ŚWIATOWEGO DZIEDZICTWA 

KULTURY UNESCO – WSPÓLNA SPUŚCIZNA EUROPY”. Wyrażam zgodę na podawanie do 

publicznej wiadomości imienia i nazwiska, wieku, wizerunku oraz nazwy placówki oświatowej, do 

której uczęszcza autor pracy w związku z udziałem w w. w. Konkursie, we wszelkich ogłoszeniach, 

zapowiedziach i informacjach o tym Konkursie i jego wynikach. Oświadczam, że dostarczona praca nie 

posiada wad prawnych (w szczególności, że jest to dzieło autorskie zgłaszającego), a w razie ich 

ujawnienia poniosę odpowiedzialność wynikającą z obowiązujących przepisów prawa. Akceptuję pełną 

odpowiedzialność względem organizatora konkursu w przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie 

roszczeń lub pociągnięcia organizatora konkursu do odpowiedzialności w związku z wykorzystaniem 

przez organizatora konkursu dostarczonej pracy plastycznej. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu tj. Liceum Plastycznego w Zespole 

Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu danych osobowych umieszczonych w Karcie zgłoszenia, 

w zakresie prowadzenia i realizacji Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 

danych osobowych. Jednocześnie oświadczam, że jestem świadomy dobrowolności podania danych 

oraz, że zostałem poinformowany o prawie wglądu do podanych danych oraz możliwości ich 

poprawiania. Oświadczam również, że zapoznałem/am się z Regulaminem Powiatowego Konkursu 

Plastycznego „ZABYTKI Z LISTY ŚWIATOWEGO DZIEDZICTWA KULTURY UNESCO – 

WSPÓLNA SPUŚCIZNA EUROPY” i akceptuję jego warunki. Oświadczam, że jestem / moja córka 

pozostająca pod moją opieką jest / mój syn pozostający pod moją opieką jest /* autorem dostarczonej 

pracy plastycznej. 

Upoważniam Organizatora Konkursu do realizowania przysługujących mi / mojej córce / mojemu 

synowi pozostającej/-emu*  pod moją opieką osobistych autorskich praw do pracy konkursowej w 

zakresie decydowania o jej pierwszym publicznym udostepnieniu oraz sprawowania nadzoru nad 

sposobem korzystania z pracy konkursowej. Uczestnik zobowiązuje się że nie będzie wykonywał 

osobistych praw autorskich do pracy konkursowej.  

Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez Liceum Plastyczne w Zespole Szkół 

Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu nadesłanej pracy plastycznej w dowolnym czasie i formie dla 

celów promocji Konkursu. Wyrażam zgodę na przekazanie na rzecz Liceum Plastycznego w Zespole 

Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu w drodze niniejszej umowy zawartej w formie pisemnej, 

stanowiącej załącznik do Regulaminu, bez osobnego wynagrodzenia, autorskich praw majątkowych 

zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych na wszelkich polach 

eksploatacji, o których mowa w art. 50 tej ustawy, w szczególności: do druku w dowolnej liczbie 

egzemplarzy barwnych reprodukcji pracy plastycznej, zamieszczenia w Internecie pracy plastycznej 

oraz w innych formach utrwaleń nadających się do rozpowszechniania (np. nośniki magnetyczne, 

elektroniczne, optyczne, CD-ROM), wprowadzania do pamięci komputera, publiczne odtwarzanie (w 

tym poprzez prezentowanie na wystawach) oraz do korzystania z pracy plastycznej w sposób 

nieograniczony w czasie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i zagranicą. Umowę nieodpłatnego 

przeniesienia autorskich praw majątkowych zobowiązuję się podpisać w dacie przystąpienia do 

Konkursu. 

 

......................................................................................................................... 

Data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego autora/autora pracy* 

* odpowiednie skreślić 


