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REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO 

Kraśnik – miasto sportu 

§1 - Idea konkursu 

1. Tematem konkursu jest wykonanie prac plastycznych ukazujących obiekty sportowe, 

tereny rekreacyjne w Kraśniku oraz aktywność sportową na nich. Cele konkursu: 

 dokumentowanie historii i współczesności kraśnickiego sportu, 

 prezentacja walorów obiektów sportowych położonych w mieście Kraśnik, 

 promowanie aktywnego spędzania wolnego czasu na terenie obiektów rekreacyjnych 

położonych w mieście Kraśnik 

§2 - Uczestnicy konkursu 

1. Konkurs skierowany jest do uczniów kraśnickich szkół podstawowych w trzech 

kategoriach wiekowych: kat. klasy I-III, kat. kl. IV-VI i kat. kl. VII-VIII ma charakter 

otwarty. Uczestnictwo w konkursie jest dobrowolne i nieodpłatne. 

2. W konkursie nie mogą brać udziału członkowie jury oraz ich najbliższa rodzina. 

§3 - Zasady udziału w konkursie 

1. Należy stworzyć pracę plastyczną w dowolnej technice (rysunek, malarstwo, grafika, 

instalacja przestrzenna). Dozwolony format w formie płaskiej – A3, instalacje przestrzenne 

– maks. wysokość 50cm. 

2. Prace powinny być wykonane samodzielnie, muszą być pracami autorskimi. 

3. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wypełnienie „Karty zgłoszenia do konkursu” 

oraz oświadczenia, stanowiących załączniki do regulaminu. Formularz karty 

i oświadczenie będą dostępne na stronie internetowej Organizatora: www.krasnik.eu. Karta 

zgłoszenia i oświadczenie powinny być dołączone do pracy plastycznej. Nie będą brane 

pod uwagę prace bez dołączonej karty i oświadczenia. Koperta z pracą konkursową 

powinna być opisana: „Konkurs plastyczny Kraśnik – miasto sportu, nie otwierać do 21 

września 2021 r”. 

4. Uczestnik konkursu ma obowiązek złożyć oświadczenie wraz ze zgodą na podanie danych 

osobowych w celu wyłonienia zwycięzcy i przyznania nagrody. Poprzez podanie danych 

osobowych Uczestnik wyraża zgodę na opublikowanie jego imienia i nazwiska oraz pracy 

na stronie Urzędu Miasta Kraśnik i w innych mediach, gdzie prace konkursowe i wyniki 

konkursu będą publikowane. Osoby niepełnoletnie dołączają pisemną zgodę rodziców lub 

opiekunów na udział w konkursie. Organizator podkreśla, że nadesłane dane osobowe będą 

wykorzystane jedynie do realizacji konkursu. 

§4 - Miejsce i termin nadsyłania prac 

1. Prace plastyczne należy przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście na adres: 

Urząd Miasta Kraśnik, ul. Lubelska 84, 23-200 Kraśnik. 

www.krasnik.eu
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2. Termin składania prac upływa z dniem 20 września 2021 r. o godz. 15:30. Liczy się data 

stempla pocztowego lub potwierdzenia przyjęcia w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta 

Kraśnik. 

3. Wyniki zostaną opublikowane na stronie internetowej Organizatora. Jednocześnie laureaci 

i osoby wyróżnione zostaną powiadomione o wynikach Konkursu indywidualnie pocztą, 

pocztą elektroniczną lub telefonicznie. 

4. Organizator nie bierze odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia lub zniszczenia źle 

zabezpieczonych prac. 

§5 – Jury 

1. Prace będą oceniane przez jury powołane przez Organizatora konkursu. 

2. Decyzja jury o wyborze najlepszych prac oraz o przyznaniu nagrody lub wyróżnienia jest 

ostateczna i nie przysługuje od niej prawo odwołania. 

§6 - Nagrody i wyróżnienia 

1. W konkursie dla autorów najciekawszych prac zostaną przyznane nagrody w każdej 

kategorii. 

2. Wręczenie nagród i wyróżnień nastąpi podczas imprez towarzyszących otwarciu Alei 

Gwiazd Kraśnickiego Sportu. Laureaci zostaną zaproszeni na tę uroczystość przez 

Organizatora pocztą elektroniczną lub telefonicznie. W związku z sytuacją 

epidemiologiczną wywołaną wzrostem zachorowań na wirusa SARS-CoV-2 Organizator 

zastrzega zmianę sposobu wręczenia nagród i wyróżnień. 

3. Jury w związku z niezadowalającym poziomem prac, ma prawo nie przyznania wszystkich 

nagród w poszczególnych kategoriach lub ich innego rozdysponowania. 

§7 - Prawa autorskie 

1. Zgłoszenie prac do konkursu nie ogranicza praw autorskich ich właściciela, który poprzez 

zgłoszenie udziela Organizatorowi konkursu zgody oraz licencji na bezpłatne  

i bezterminowe wykorzystanie zgłoszonych w konkursie prac we wszelkich materiałach  

i działaniach informacyjnych i promocyjnych, na warunkach określonych w Regulaminie  

i oświadczeniu. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnego prezentowania i publikacji prac 

konkursowych w celach informacyjnych i promocyjnych w mediach elektronicznych, 

wydawnictwach drukowanych, na nośnikach reklamy zewnętrznej, w wersji pierwotnej lub 

przetworzonej, na co Uczestnik wyraża zgodę. 

3. Prawa autorskie do prac plastycznych, które będą wykorzystywane do promocji miasta, 

pozostają własnością ich autorów. Z tego tytułu Organizator nie ponosi żadnej 

odpowiedzialności prawnej, a w razie skierowania przeciwko Organizatorowi roszczenia 

przez osobę trzecią ze względu na naruszenie jej praw autorskich, uczestnik konkursu 

ponosi odpowiedzialność cywilno-prawną z tytułu wad prawnych wykonanych prac 

plastycznych. 
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§8 - Postanowienia końcowe 

1. Organizator zastrzega sobie prawo przerwania, zmiany lub przedłużenia terminu 

zakończenia konkursu w razie wystąpienia przyczyn od niego niezależnych. 

2. Organizatorowi przysługuje prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyny oraz 

do nie wyłonienia zwycięzców. 

3. Osoby, które nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym 

Regulaminie lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie wyłączone  

z konkursu. 

4. Przystąpienie uczestnika do konkursu jest równoznaczne z akceptacją treści niniejszego 

Regulaminu. 

5. Informacji o konkursie udzielają pracownicy Referatu Spraw Społecznych, Partycypacji  

i Sportu Urzędu Miasta Kraśnik, tel. 81 825 15 67. 

Załączniki do regulaminu: 

1. Karta zgłoszenia do konkursu 

2. Oświadczenie 

3. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystania wizerunku 

4. Klauzula informacyjna 


