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Jesień ach to Ty! Regulamin konkursu 

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO 

„JESIEŃ, ACH TO TY!” 

 

§1  

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Poniższy Regulamin określa zasady udziału w konkursie plastycznym „Jesień, 

ach to ty!”, zwanym dalej „Konkursem” a także kryteria oceny prac konkurso-

wych i nagradzania zwycięzców. 

2. Organizatorem Konkursu jest Wiślańskie Centrum Kultury, Pl. B. Hoffa 3a, 43-

460 Wisła. 

3. Konkurs trwa od 4 do 18 października 2021 roku. 

§2 

TEMAT KONKURSU 

1. Temat konkursu „Jesień, ach to ty!” obejmuje owoce jesieni, wszystko to, co jest 

dla niej charakterystyczne: kasztany, żołędzie, orzechy, owoce, liście, suszone 

trawy, gałązki i patyki, etc.  

2. Elementem rozwinięcia tematu konkursu może być ekologia – dlaczego spada-

jące liście są potrzebne zwierzętom, jakie zwierzęta robią jesienią zapasy, które 

lubią żołędzie, a które orzechy, itp. 

§3 

ADRESACI KONKURSU 

1. Konkurs kierowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym, uczniów szkół pod-

stawowych i ponadpodstawowych oraz dorosłych, z terenu miasta Wisła. 

§4 

KATEGORIE WIEKOWE 

Prace konkursowe będą oceniane w następujących grupach wiekowych: 

1. grupa przedszkolna, 
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2. klasy I – III szkoły podstawowej, 

3. klasy IV – VIII szkoły podstawowej, 

4. szkoły ponadpodstawowe (15-19 lat), 

5. dorośli. 

§5 

PRACA KONKURSOWA 

1. Praca konkursowa powinna spełniać następujące kryteria: 

a. temat pracy konkursowej – prace mogą przedstawiać dowolne artystyczne 

wizje autorów z zaakcentowanym tematem konkursu, temat musi być czy-

telny dla jury konkursu, 

b. rozmiar: dowolny,  

c. forma i technika – technika przestrzenna i płaska z wykorzystaniem natu-

ralnych elementów związanych z porą roku – jesienią. Mogą to być kompo-

zycje roślinne, stroiki, kasztanowe ludziki, itp. Kompozycje mogą być wyko-

nane na podłożu papierowym. 

d. praca powinna być wykonana samodzielnie przez pojedynczego autora, 

e. udziału w Konkursie nie mogą brać prace prezentowane w innych konkur-

sach plastycznych, wystawach, itp. 

2. Każda praca plastyczna winna zawierać metryczkę, której wzór stanowi załącz-

nik numer 1 do Regulaminu. 

§6 

WARUNKI UCZESTNICTWA I HARMONOGRAM KONKURSU 

1. Udział w Konkursie i podanie danych związanych z udziałem w nim są całkowi-

cie dobrowolne.  

2. Zgłoszenie pracy konkursowej jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.  

3. Prace konkursowe należy dostarczyć do dnia 18 października 2021 roku do sie-

dziby Wiślańskiego Centrum Kultury.  

4. Prace konkursowe mogą zgłaszać zbiorowo przedszkola i szkoły, można rów-

nież zgłosić pracę indywidualnie. 
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5. Do pracy konkursowej powinny być załączone oświadczenie stanowiące za-

łącznik numer 2 do Regulaminu. 

§7 

KOMISJA KONKURSOWA 

1. Wiślańskie Centrum Kultury powoła komisję konkursową, zwaną dalej „Komi-

sją”, składającą się z trzech członków. 

2. W czasie nie dłuższym niż 14 dni od dnia zakończenia konkursu Komisja zbie-

rze się, dokona oceny prac i wyłoni zwycięzców konkursu, po 3 (I, II i III miejsce) 

z każdej grupy wiekowej. 

3. Komisja ma prawo do przyznania wyróżnień. 

4. Decyzja Komisji co do wyboru najlepszych prac jest ostateczna i nie przysługuje 

od niej odwołanie. 

5. Termin i miejsce ogłoszenia wyników oraz wręczenia nagród zostaną podane 

w komunikacie zamieszczonym na stronach internetowych Wiślańskiego Cen-

trum Kultury. 

§8 

OCENA PRAC KONKURSOWYCH ORAZ OGŁOSZENIE WYNIKÓW 

1. Kryteria oceny prac konkursowych: 

a. zgodność pracy z tematyką Konkursu, 

b. oryginalność i kreatywność w ujęciu tematu, 

c. walory artystyczne, m.in. kompozycja, kolorystyka, technika wykonania. 

§9 

NAGRODY W KONKURSIE 

1. Laureaci trzech pierwszych miejsc i wyróżnień w obu kategoriach otrzymają na-

grody rzeczowe. 
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2. W przypadku rezygnacji przez laureata z nagrody, Organizator zastrzega sobie 

prawo do przekazania nagrody innemu uczestnikowi Konkursu, który spełnił 

wszystkie wymagania określone w niniejszym Regulaminie. 

3. Nie jest możliwe odstąpienie prawa do nagrody osobom trzecim. Nie jest moż-

liwe wypłacenie równowartości nagrody. 

§10 

EKSPOZYCJA PRAC 

1. Prace laureatów Konkursu zostaną wyeksponowane podczas uroczystości wrę-

czenia nagród i wyróżnień. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zachowania nagrodzonych i wyróżnio-

nych prac. 

§11 

DANE OSOBOWE 

1. Przystępując do Konkursu, uczestnik wyraża zgodę na: 

a. przetwarzanie przez Organizatora jego danych osobowych na potrzeby 

przeprowadzenia Konkursu i realizacji jego celów, na warunkach określo-

nych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, 

b. nieodpłatną publikację (prezentowanie publicznie w dowolny sposób,  

w tym m.in. w Internecie) pracy konkursowej uczestnika, jego wizerunku, 

imienia, nazwiska, informacji o miejscowości, w której mieszka i/lub  

o szkole, do której uczęszcza, w ramach promocji Konkursu oraz działal-

ności Organizatora. 

 

 

Załączniki do Regulaminu: 

1. Załącznik nr 1 - Wzór metryczki; 

2. Załącznik nr 2 - Oświadczenie o nieodpłatnym przeniesieniu praw autorskich na 

organizatora konkursu oraz przetwarzaniu danych osobowych; 

3. Klauzula RODO. 


