
 

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Organizatorem Konkursu jest FHU LIBRA JUSTYNA SKRZYBALSKA, ul. 29 Listopada 5c, 32-050 

Skawina, NIP: 6791679740. 

2. Konkurs zostanie przeprowadzony w dniach 01.02.21 – 31.12.21 oraz podzielony zostanie na 

11 comiesięcznych etapów. 

3. Celem konkursu jest inspirowanie do aktywności twórczej oraz doskonalenie umiejętności 

warsztatu artystycznego mieszkańców Gminy Skawina i okolic. 

4. Patronem konkursu jest Pracownia Fotograficzna Katarzyna Skrzybalska, ul. Kazimierza 

Wielkiego 8a, 32-050 Skawina. 

II. UCZESTNICY KONKURSU 

1. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby w wieku od 7 lat, zamieszkujące Gminę Skawina i 

okolice. Osoby niepełnoletnie mogą zgłaszać swoje prace za zgodą opiekunów prawnych. 

2. Konkurs zostanie przeprowadzony w trzech kategoriach wiekowych: 

• Kategoria 1: Dzieci do 6 klasy szkoły podstawowej, 

• Kategoria 2: Młodzież od 7 do 8 klasy szkoły podstawowej oraz osoby uczęszczające do 

szkół średnich, 

• Kategoria 3: Osoby dorosłe, nieuczęszczające do szkół średnich. 

3. Zadaniem dla uczestników konkursu będzie wykonanie pracy plastycznej spełniającej 

wymagane kryteria, opisane w Rozdziale IV na temat ogłaszany na bieżący miesiąc. 

III.WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE 

1. Uczestnicy konkursu mogą zgłosić do konkursu do 3 prac, do których należy dołączyć 

informację z następującymi danymi autora: 

Imię, nazwisko, wiek, numer telefonu, rodzaj kategorii wiekowej 

2. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny oraz oznacza akceptację niniejszego 

regulaminu. 

3. Prace przekazane na konkurs będą zwracane autorom i pozostają ich własnością. 

4. Prace konkursowe należy przesyłać pocztą lub dostarczać osobiście w nieprzekraczalnym 

terminie do ostatniego dnia miesiąca, w którym odbywa się dany etap konkursu na adres 

Organizatora, tj.: Sklep papierniczy LIBRA, ul. Kazimierza Wielkiego 8a, 32-050 Skawina.  

5. Prace złożone po wskazanym terminie nie będą brały udziału w konkursie. W przypadku 

wysyłki pocztą za datę złożenia pracy uznawana jest data stempla pocztowego. 

6. Za uszkodzenia prac powstałe podczas transportu Organizator nie będzie ponosił 

odpowiedzialności. 

7. Uczestnicy poprzednich etapów konkursu (również autorzy zwycięskich prac) mają możliwość 

wzięcia udziału w kolejnych etapach. 

 



IV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRAC KONKURSOWYCH 

1. Format pracy nie może przekraczać wymiarów B1 (70x100 cm) 

2. Prace powinny być wykonane własnoręcznie na podłożu płaskim, dowolną techniką np.:  

- akryl 

- olej 

- akwarela (gwasz) 

- tempera 

- tusz 

- ołówek 

- węgiel 

- sepia 

- kredki 

- linoryt 

- pastele 

3. Praca konkursowa nie może być formą przestrzenną. 

V.OCENA PRAC KONKURSOWYCH I WYŁONIENIE LAUREATÓW 

1. Prace konkursowe będą podlegać ocenie w każdym z 11 etapów Konkursu (co miesiąc).  

2. Po zakończeniu konkursu oceny prac konkursowych dokona Komisja Konkursowa, w której 

skład wchodzić będą: Organizator, Patron oraz wybrane przez nich osoby związane ze 

skawińskim środowiskiem artystycznym. Zwycięskie prace zostaną wyłonione w terminie do 7 

dni od zakończenia danego etapu Konkursu. Informacja o pełnym składzie Komisji 

Konkursowej zostanie dołączona do ogłoszenia wyników.  

3. Organizator przewiduje przyznanie nagród za wykonanie najlepszej pracy w każdej kategorii 

konkursowej i w każdym z 11 etapów Konkursu.  

4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo przyznania nagród i wyróżnień zgodnie z decyzją 

zaproponowaną przez Komisję Konkursową. 

5. Osoby nagrodzone w poprzednich etapach (miesiącach) konkursu są wykluczone z 

otrzymania głównej nagrody, ale mogą zostać wyróżnione.  

6. Nagrodą za najlepszą pracę w każdej kategorii jest Bon podarunkowy do realizacji w Sklepie 

Papierniczym LIBRA o wartości 50 zł oraz kalendarz zawierający zwycięskie prace w danej 

kategorii wiekowej. 

7. Obiór bonów podarunkowych możliwy będzie po ogłoszeniu wyników w Sklepie 

Papierniczym LIBRA, ul. Kazimierza Wielkiego 8a, 32-050 Skawina. 

8. Odbiór kalendarza ze zwycięskimi pracami możliwy będzie w terminie ogłoszonym przez 

Organizatora, nie przekraczającym dnia 1.02.2022.  

9. Ogłoszenie wyników Konkursu odbywać się będzie na profilu facebookowym Sklepu 

Papierniczego LIBRA (https://www.facebook.com/libraskawina) 

10. Organizator zastrzega sobie prawo do zaprezentowania na wystawach, prezentacjach, 

lokalnej prasie i stronach internetowych wybranych przez siebie prac. 

VI. PRZENIESIENIE PRAW AUTORSKICH I OCHRONA DANYCH 

OSOBOWYCH 

1. Udział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa do wykorzystania 

przez Organizatora prac do druku w dowolnej liczbie publikacji i nakładzie, fotografii tych 



prac, umieszczania w Internecie oraz innych formach utrwaleń nadających się do 

rozpowszechniania, prezentowania oryginalnych prac publicznie w ramach działalności 

organizatora. 

2. Zgłoszenie pracy plastycznej do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na 

przetwarzanie danych osobowych autora pracy konkursowej. Dane osobowe uczestników 

konkursu będą przetwarzane przy zachowaniu zasad określonych w ustawie o ochronie 

danych osobowych. 

VII.POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu. Wszelkie 

zmiany regulaminu opublikowane zostaną na stronie internetowej: www.sklep-libra.pl 

2. Podanie nieprawdziwych lub niepełnych danych osobowych, albo nie podanie ich spowoduje 

wykluczenie z udziału w konkursie. 

3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 

 


