
 Regulamin konkursu plastycznego dla szkół  i  przedszkoli 
w Wiśle pt. ”Tajemniczy świat leśnych grzybów””

1. Organizatorem konkursu jest Gmina Wisła z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Wiśle oraz PGL LP 
Nadleśnictwo Wisła z siedzibą w Wiśle. 

2. Celem konkursu jest zwrócenie uwagi społeczeństwa, szczególnie dzieci na tematy związane 
z leśną florą w szczególności światem grzybów. 

3. Konkurs odbywać będzie się w 3 kategoriach:
a. kategoria I – dla przedszkoli i klas 0
b. kategoria II – dla uczniów klas I-III 
c. Kategoria III – dla uczniów klas IV-VIII 

4. W konkursie uczniowie będą brać udział indywidualnie. Każdy uczeń może zgłosić do konkursu tylko 
jedną pracę wykonaną dowolną techniką.

a. Zadaniem konkursowym jest wykonanie pracy plastycznej w dowolnej technice, o tematyce 
„Tajemniczy świat leśnych grzybów”.  

b. Prace płaskie należy przygotować w formacie max. A3, a prace przestrzenne do maksymalnej 
powierzchni 50 cm3.

5. Prace należy składać w siedzibie Wiślańskiego Centrum Kultury  w Wiśle (pl. Bogumiła Hoffa 3,) 
w terminie do 1 lipca 2019r. roku  wraz z wypełnionym formularzem stanowiącym załącznik niniejszego 
regulaminu. 

6. Z chwilą wydania prac plastycznych organizatorowi, własność egzemplarza oraz majątkowe prawa 
autorskie prac przechodzą na organizatora Konkursu.

7. Każdy uczestnik konkursu oświadcza, że posiada autorskie prawa majątkowe do prac plastycznych 
i przenosi je na organizatora w zakresie niezbędnym do jego publikacji lub innego rozpowszechniania 
oraz jego opracowania w stopniu, jaki organizator konkursu uzna za stosowny i wskazany dla 
prawidłowej realizacji założeń konkursu. Autorskie prawa majątkowe zostają przez uczestnika konkursu 
przeniesione nieodpłatnie na rzecz organizatora bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na polach 
eksploatacji wskazanych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w tym 
w szczególności w zakresie wykorzystywania techniką drukarską i cyfrową, wystawiania, udostępniania 
na stronach internetowych organizatora konkursu oraz we wszelkich materiałach promocyjnych 
i reklamowych, bez względu na sposób ich zwielokrotniania i wprowadzania do obrotu

8. Organizator konkursu zastrzega sobie możliwość wykorzystania przekazanych prac plastycznych 
do celów reklamowych.

9. Prace plastyczne zostaną wystawione podczas imprezy „Piknik Leśny”  w dniach 6-7 lipca 2019r. Na 
terenie Amfiteatru im. Stanisława Hadyny. 

10. Oceny prac konkursowych dokona komisja konkursowa powołane przez organizatora.
11. Komisja wybierze 3 laureatów, po jednym z każdej grupy wiekowej.
12. W konkursie przewidziano również przyznanie wyróżnień.
13. Autorzy najlepszych prac otrzymają cenne nagrody ufundowane przez Gminę Wisła, PGL LP 

Nadleśnictwo Wisła i Wiślańskie Centrum Kultury.
14. Informacja o rozstrzygnięciu konkursu będzie zamieszczona na stronie internetowej www.wisla.pl, 

http://www.wisla.katowice.lasy.gov.pl/
15.  Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się w dniu 6 lipca 2019r. ok. godz. 16.00 w Amfiteatrze im. 

Stanisława Hadyny w Park Kopczyńskiego. 
16. Osoby biorące udział w konkursie wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą 

z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2016.922 t.j. z późn. zm.).

Poprzez wzięcie udziału w konkursie Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zasad określonych 
w niniejszym Regulaminie.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące 
przepisy prawa.

http://www.wisla.katowice.lasy.gov.pl/

