
REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO „LOGO DNI WEŁNOWCA-JÓZEFOWCA” 

 

1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Mieszkańców, Przyjaciół i Sympatyków 

Wełnowca - Józefowca „REVITA”. 

2. Konkurs rozpoczyna się od 01 marca 2017 r. i trwać będzie do 31 marca 2017 r. 

3. Temat prac konkursowych brzmi:  „Logo Dni Wełnowca-Józefowca”. 

4. W konkursie mogą brać udział uczniowie ze szkół: 

a) Szkoły Podstawowej nr 17  im. Tadeusza Kościuszki w Katowicach, ul. Dekerta 1,  

b) XIV Liceum Ogólnokształcące im. mjr Henryka Sucharskiego w Katowicach,                       

ul. Józefowska 32, 

c) Gimnazjum nr 9 im. Romualda Traugutta w Katowicach, ul. Krzyżowa 12. 

Warunki uczestnictwa w konkursie. 

5. Prace konkursowe należy składać w sekretariatach szkół lub u wyznaczonych przez Dyrekcje 

szkół nauczycieli do dnia 31 marca 2017 r. 

6. Praca konkursowa winna być pracą plastyczną wykonaną w dowolnej technice, jednakże 

umożliwiającej jej digitalizację. 

7. Prace przekazane na konkurs muszą być pracami własnymi, wcześniej nieopublikowanymi. 

8. Każdy z uczniów może przekazać tylko jedną pracę. 

9. W konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest dokonywanie 

zgłoszeń w imieniu osób trzecich. 

10. Uczestnik konkursu przekazując pracę oświadcza, że w razie wyboru przez komisję jego 

pracy, przeniesie z dniem 31 marca 2017r. swoje prawa autorskie dot. przedmiotowej pracy 

na Stowarzyszenie „REVITA” i udostępni swoje dzieło do wykorzystania i rozpowszechnienia 

w zakresie działań promocyjnych, realizowanych przez Stowarzyszenie „Revita”.  

11. Każdy uczestnik konkursu powinien opatrzyć pracę swoimi danymi: imię i nazwisko, klasa i 

nazwa szkoły. Dane te będą służyć identyfikacji uczestników konkursu. Prace niepodpisane, 

anonimowe nie będą zakwalifikowane do konkursu. 

12. Dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie do celów Konkursu i nie będą 

udostępniane podmiotom trzecim. 

13. Naruszenie przez uczestnika konkursu któregokolwiek z warunków konkursu oznaczać będzie 

nie zakwalifikowanie pracy do konkursu lub utratę prawa do nagrody. 

Wyniki konkursu i nagrody 

14. Laureatów konkursu wyłoni komisja, powołana przez organizatora. 

15. W skład komisji wchodzą: 

a) przedstawiciel Szkoły Podstawowej nr 17  im. Tadeusza Kościuszki w Katowicach,             

ul. Dekerta 1,  



b) przedstawiciel XIV Liceum Ogólnokształcące im. mjr Henryka Sucharskiego                         

w Katowicach, ul. Józefowska 32, 

c) przedstawiciel Gimnazjum nr 9 im. Romualda Traugutta w Katowicach,                               

ul. Krzyżowa 12. 

d) dwóch przedstawicieli Stowarzyszenia Mieszkańców, Przyjaciół i Sympatyków 

Wełnowca - Józefowca „REVITA”. 

16. Kryteria oceny prac: zgodność z tematyką, estetyka pracy i oryginalność. 

17. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi poprzez ogłoszenie na tablicach informacyjnych oraz 

stronach WWW szkół, na stronie: www.stowarzyszenie-revita.pl oraz na stronie FB: 

https://www.facebook.com/stowarzyszenierevita/ 

18. Nagrody zapewnia Organizator konkursu. 

19. Komisja ma prawo do przydzielenia dodatkowych nagród, jak i również prawo do 

nieprzyznania nagród. 

20. Decyzja komisji, co do wskazania laureata konkursu oraz przyznania nagród jest ostateczna. 

21. Nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na inne nagrody rzeczowe, ani na ich 

równowartość pieniężną. 

22. Wręczenie nagród nastąpi podczas obchodów „Dni Wełnowca-Józefowca 2017” w dniu 

03.06.2017r. 

Postanowienia końcowe: 

23. Biorąc udział w konkursie, uczestnik akceptuje jego regulamin. 

24. Regulamin niniejszego konkursu jest dostępny na stronie www.stowarzyszenie-revita.pl           

oraz na tablicy ogłoszeń: 

        a) Szkoły Podstawowej nr 17  im. Tadeusza Kościuszki w Katowicach, ul. Dekerta 1 

        b) XIV Liceum Ogólnokształcące im. mjr Henryka Sucharskiego w Katowicach, ul. Józefowska 32 

        c) Gimnazjum nr 9 im. Romualda Traugutta w Katowicach, ul. Krzyżowa 12 

25. Organizator zastrzega sobie prawo do: 

a) zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych lub 

innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie konkursu, 

b) odstąpienia od organizowania konkursu bez podania przyczyny, 

c) nierozstrzygnięcia konkursu w przypadku zbyt małej ilości przekazanych prac, 

d) rozstrzygania w kwestiach nieuregulowanych postanowieniami regulaminu. 

 

Prezes Stowarzyszenia „REVITA” 

Piotr Kamiński 

 


