
Regulamin konkursu 

„Gmina Jaworzyna Śląska  
w przyszłości” 
 
1. Konkurs skierowany jest do uczniów przedszkoli i szkół, znajdujących się na terenie Gminy 
Jaworzyna Śląska oraz uczniowie szkół średnich i studenci, będący mieszkańcami Gminy 
Jaworzyna Śląska. 
2. Organizatorem konkursu jest Samorządowy Ośrodek Kultury i Biblioteka Publiczna w 
Jaworzynie Śląskiej. 
3. Udział w konkursie polega na własnoręcznym wykonaniu pracy plastycznej na temat: 
„Gmina Jaworzyna Śląska w przyszłości”. 
4. Uczestnicy mogą zgłaszać prace w następujących kategoriach: 
a) przedszkole 
b) szkoła podstawowa – klasy I-III 
c) szkoła podstawowa – klasy IV-VI 
d) gimnazjum 
5. Prace należy dostarczyć na adres:  
Samorządowy Ośrodek Kultury i Biblioteka Publiczna, ul. Powstańców 3, 58-140 Jaworzyna 
Śląska  
4. Termin dostarczenia prac: 30.10.2014 r.  
5. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jedną pracę. 
6. Wymagania techniczne: 
- praca wykonana maksymalnie w formacie A3, 
- dopuszczalne techniki plastyczne: rysunek, malarstwo (nie przyjmujemy prac wykonanych 
techniką przestrzenną). 
7.  Każdą pracę należy z tyłu opisać następującymi danymi osobowymi: 
- imię i nazwisko autora, 
- nazwa szkoły/uczelni, klasa, 
- imię i nazwisko opiekuna, 
- telefon kontaktowy. 
8. Brak wymaganych danych opisanych w pkt. 7 oraz nie spełnienie wymagań technicznych 
opisanych w pkt. 6 powoduje odrzucenie pracy. Prace nadesłane po terminie określonym w 
pkt. 4 nie będą oceniane.  
9. Nadesłanie pracy na konkurs oznacza zgodę na udzieleniem prawa do nieodpłatnego 
wykorzystywania prac dla promocji Konkursu w następujących polach eksploatacji: druku w 
dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie, używania ich w Internecie oraz w innych 
formach utrwaleń nadających się do rozpowszechniania, z zastrzeżeniem podania autorstwa. 
10. Zgłoszenie  pracy staje się równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu oraz jego 
postanowień a także wyrażeniem zgody na gromadzenie, przetwarzanie oraz udostępnianie 
danych osobowych w  rozumieniu Ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 
101, poz. 926 z późn. zm.) w zakresie niezbędnym do prawidłowego przeprowadzenia 
konkursu. 
11. Laureatów konkursu wyłoni Komisja powołana przez Organizatorów. 
12. Fundatorem nagród w konkursie jest Samorządowy Ośrodek Kultury i Biblioteka 
Publiczna.  
13. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do 5 listopada 2014 r. Uroczystość wręczenia 
nagród odbędzie się 9 listopada 2014 r.  


