
REGULAMIN KONKURSU NA PLAKAT  

„Oszczędzamy wodę!” lub „Jak walczyć ze zmianami 

klimatu?” 

 
 

§ 1 

 

1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Gmin Turystycznych Pojezierza 

Gostynińskiego. 

4. Celem Konkursu jest:  

 zapoznanie się uczestników z tematyką związaną z racjonalnym gospodarowaniem 

wodą,  

 zapoznanie się z postępującymi, negatywnymi zmianami klimatu, 

 budowanie postaw proekologicznych poprzez kształtowanie pozytywnego stosunku 

do środowiska naturalnego, 

 pobudzenie uczniów do poszukiwania systemowych i technicznych rozwiązań dla 

uchronienia się przed tymi skutkami w najbliższym otoczeniu, 

 zwrócenie uwagi młodego pokolenia na stan środowiska naturalnego 

 zwiększenie świadomości ekologicznej wśród uczniów,  

 kształtowanie indywidualnej odpowiedzialności za stan środowiska, 

 rozwijanie zdolności artystycznych i twórczego myślenia, 

 propagowanie ochrony środowiska poprzez aktywizację twórczą, 

 zachęcania do podejmowania twórczości własnej. 

 

§2 

1. Konkurs skierowany jest do uczniów klas VI - VIII z całego terenu działania SGTPG.  

2. Ustala się dwa tematy prac ( do wyboru):  

    I temat – „Oszczędzamy wodę!” 

    II temat – „Jak walczyć ze zmianami klimatu?” 

3. Uczestnikiem Konkursu może być każdy kwalifikujący się do podanych w §2 pkt 1.  

4. Od Uczestników konkursu wymagana jest zgoda i podpis rodziców/opiekunów, które 

należy dołączyć do Karty zgłoszenia. 

5. Tematyka konkursu obejmuje elementy środowiska naturalnego,  

6. Każdy z uczestników może wykonać tylko jedną pracę. 

7. Praca może być wykonana dowolną techniką plastyczną (rysunek, malarstwo, wyklejanka, 

itp.) w formacie mieszczącym się w rozmiarach od A1 do A0.   

8. Przygotowana praca powinna posiadać jednego autora i być przez niego samodzielnie 

wykonana. 

9. Prace należy dostarczyć wraz z kartą zgłoszenia za pomocą poczty na adres: 

Stowarzyszenie Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego, ul. Brzozowa 1, 09-520 

Łąck lub przekazać osobiście do biura Stowarzyszenia przy ul. Brzozowej 1 w godzinach 8.00 

– 15.30 

10. Prace należy zgłosić i dostarczyć do 13.05. 2022 roku. 

11. Prace powinny być zabezpieczone nie zwinięte i nie złożone. 

12. Każda praca powinna być zaopatrzona w czytelną metryczkę zawierającą:  

 imię i nazwisko autora pracy,  

 klasa,  



 numer telefonu rodzica/opiekuna. 

13. Prace nie opisane, zwinięte w rulon lub złożone oraz nieopisane nie będą brały udziału w 

konkursie 

13. Laureatami – osobami nagrodzonymi, będzie 10 osób z każdego tematu prac,  

14. Prace będą oceniane przez Jury powołane przez Organizatora Konkursu. 

15. Przy wyborze prac komisja będzie kierowała się następującymi kryteriami:  

 twórcze podejście do tematu,  

 oryginalności wykonania pracy,  

 treść hasła promocyjnego, 

 zgodności pracy z tematem konkursu,  

 względy estetyczne. 

16. Decyzja Jury o wyborze najlepszych prac oraz o przyznaniu nagrody jest ostateczna i nie 

przysługuje od niej prawo odwołania. 

18. Wyłonienie laureatów nastąpi 20 maja 2022 r. o godzinie 9.00 na sali konferencyjnej w 

hali sportowej w Łącku, przy ulicy Gostynińskiej 2. 

19. Nagrodą dla zwycięzców będzie uczestnictwo w 7 dniowych „Twórczych Warsztatach 

Ekologicznych”, które odbędą się 11-17 lipca 2022r. oraz rozpowszechnienie prac po 

budynkach użyteczności publicznej na terenie 12 gmin działania SGTPG. 

 

§3 

 

1. Uczestnik przystępując do konkursu równoznacznie wyraża chęć udziału w 7-dniowych 

warsztatach ekologicznych, które odbędą się w dniach 11 - 17 lipca 2022r. 

2. Uczestnik  przystępując  do  konkursu  wyraża  zgodę  na  rozpowszechnianie i 

publikowanie pracy oraz na jej zwielokrotnianie dowolną techniką. 

3.Uczestnik wyraża zgodę na publiczne wystawianie pracy oraz jej wykorzystywanie w 

środkach masowego przekazu przez Organizatora. 

4. Nadesłanie lub złożenie prac konkursowych jest równoznaczne z potwierdzeniem 

uczestnictwa w Konkursie i akceptacją zasad niniejszego Regulaminu.  

5. Przystępując do Konkursu, Uczestnik wyraża zgodę na komunikowanie się z nim drogą 

elektroniczną lub telefoniczną. 

6.Udział w Konkursie jest dobrowolny. Uczestnik ma prawo zrezygnować w każdym czasie z 

udziału w Konkursie. 

 

§4 

1.Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest akceptacja zapisów niniejszego Regulaminu 

oraz dostarczenie wypełnionego formularza zgłoszeniowego.   

2.W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie rozstrzyga Organizator. 

3. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie. 

4. Rodzic/Opiekun wyraża zgodę na udział w konkursie, którego główną nagrodą jest udział 

w 7- dniowych warsztatach ekologicznych, prowadzonych przez uprawnione do tego typu 

wyjazdów, osoby. 

5. Dalsze informacje i regulaminy zostaną bliżej określone oddzielnym załącznikiem. 

4. Rodzic/Opiekun Uczestnika oświadcza, że Uczestnikowi przysługują pełne prawa do pracy, 

w szczególności w zakresie autorskich praw majątkowych, oraz że prawa te nie są 

ograniczone w żaden sposób, zaś Rodzic/Opiekun jest uprawniony do rozporządzania tymi 

prawami w zakresie wskazanym w Regulaminie.  

5. Rodzic/Opiekun przenosi nieodpłatnie autorskie prawa majątkowe na Organizatora, bez 

ograniczeń terytorialnych, na czas nieoznaczony. Majątkowe prawa autorskie zostają 

udzielone na wykorzystanie pracy, w całości lub w częściach, na wszystkich polach 



eksploatacji znanych w chwili ogłoszenia Konkursu, a w szczególności tych określonych w 

art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 

2019 r., poz. 1231 z późn. zm.) wraz prawem do zezwalania na wykonywanie praw zależnych 

do opracowania pracy.  

6. W szczególności organizator uzyskują nieograniczone prawo do:  

a) utrwalania obrazu utworu poprzez sporządzanie zdjęć lub filmów wszelkimi dostępnymi 

technologiami, w szczególności technikami magnetycznymi lub cyfrowymi,  

b) wprowadzania obrazu utworu utrwalonego za pomocą zdjęć lub filmu do pamięci 

komputera i systemów operacyjnych, rozpowszechniania w sieciach informatycznych lub 

teleinformatycznych, w tym w Internecie,  

c) powielania obrazu utworu utrwalonego za pomocą zdjęć lub filmu w nieograniczonej 

liczbie egzemplarzy,  

d) publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, nadawanie oraz publikowanie w prasie 

i telewizji obrazu utworu utrwalonego za pomocą zdjęć lub filmu,  

e) wykorzystywanie obrazu utworu utrwalonego za pomocą zdjęć lub filmu w celach 

informacyjnych, promocji i reklamy, w szczególności poprzez wykorzystanie tego obrazu w 

kalendarzach zaopatrzonych w logo Organizatora.  

7. Rodzic/Opiekun Uczestnika zobowiązuje się do niewykonywania w stosunku do 

Organizatora autorskich praw osobistych odnoszących się do pracy, w tym zobowiązuje się 

do nieingerowania w sposób wykorzystywania pracy przez Organizatora, który będzie mógł 

wykorzystywać pracę w całości, jak również w części w postaci dowolnych elementów.  

8. Rodzic/Opiekun uczestnika mogą wyrazić zgodę na wykorzystywanie przez Organizatora i 

rozpowszechnianie na stronie internetowej oraz w publikacjach Organizatora. Stosowne 

oświadczenie zostało zawarte w Karcie Zgłoszeniowej. 

9.Załączniki stanowią integralną część Regulaminu 

 


