
REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA DZIECI W WIEKU DO 10 LAT 

  

SMOGOWI STOP 

  

§ 1 

Celem przeprowadzenia konkursu plastycznego SMOGOWI STOP jest zachęcenie dzieci do wykonania 

i zaprezentowania swojej pracy plastycznej o tematyce smogu. 

§ 2 

Konkurs adresowany jest do mieszkańców Piotrkowa Trybunalskiego i najbliższej okolicy.  

§ 3 

Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie „21”.  

§ 4 

Uczestnikiem konkursu może być każde dziecko w wieku do 10 lat, mieszkaniec Piotrkowa 

Trybunalskiego lub okolicy. Ustalenie ww. warunków udziału w konkursie nastąpi w drodze 

oświadczenia zamieszczonego i podpisanego przez rodzica dziecka lub jego prawnego opiekuna na 

drugiej stronie rysunku .  

§ 5 

Termin rozpisania, przeprowadzenia i rozstrzygnięcia konkursu zawiera się w datach od 21.11.2017 r. 

do 06.12.2017 r. 

§ 6 

1. Przedmiot pracy może mieć charakter abstrakcyjny lub konkretny i może być wykonany dowolną 

techniką, ale musi być tematycznie związany z zakresem tematycznym jakim jest problem SMOGU.   

2. Każdy uczestnik konkursu może przesłać maksymalnie 5 sfotografowanych prac swojego autorstwa. 

Prace mogą być przesyłane drogą elektroniczną na adres e-mail Stowarzyszenia”21” – 

kontakt@stowarzyszenie21.pl  

3. W przypadku przesłania więcej niż 5 sfotografowanych prac, do oceny brane będą pierwsze pięć 

prac przesłanych drogą elektroniczną, zgodnie z data oraz godziną wiadomości.  

4. Każda praca powinna być nazwana (tytuł) i opatrzona oznaczeniem autora (imię i wiek dziecka oraz 

oświadczenie o miejscu zamieszkania podpisane przez rodzica lub prawnego opiekuna dziecka). 

5. Prace będą zbierane 30.11.2017 r.   

6. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 03.12.2017 r.   

7. Oceny prac i wyłonienia zwycięzców dokona komisja konkursowa przy udziale głosujących na prace 

internautów. Głosowanie na prace plastyczne odbędzie się przy wykorzystaniu strony internetowej 

Stowarzyszenie”21” i portali społecznościowych. 

 8. Wyłonionych zostanie 5 zwycięzców, którzy otrzymają nagrodę w postaci zestawów klocków LEGO.   



9. Informacja o wyłonieniu zwycięzców i miejscu wręczenia nagród zostanie podana drogą 

elektroniczną na adres mailowy wysyłającego fotografię pracy plastycznej. 

10. Warunkiem otrzymania nagrody jest przekazanie organizatorowi oryginału pracy plastycznej. 

§ 7 

1. Uczestnik oświadcza, iż wykona przedmiot konkursu nie naruszając praw osób trzecich,  w przypadku 

zaś gdyby taka sytuacja miała miejsce wykona wszelkie niezbędne czynności w celu usunięcia naruszeń, 

zwolni Organizatora z wszelkich zobowiązań i ciężarów jakie z tego mogą wynikać, pokryje wszelkie 

szkody jakich dozna w wyniku tego Organizator oraz zapewni poprawne wykonanie przedmiotu 

konkursu.  

2. Do wszelkich utworów, jakie zostaną wytworzone w trakcie realizacji przedmiotu konkursu i które 

zostaną przekazane Organizatorowi niniejszym oświadczeniem Uczestnik bez wynagrodzenia przenosi 

na Organizatora bezwarunkowo i na wyłączność całość przysługujących autorskich praw majątkowych 

do wszystkich utworów jakie zostaną wytworzone w trakcie i w związku z realizacją przedmiotu 

konkursu i w tym zakresie zostaną przekazane Organizatorowi, bez dodatkowych oświadczeń stron w 

tym zakresie. Równocześnie strony ustalają, iż przejście praw autorskich na Organizatora następować 

będzie z chwilą każdoczesnego przekazania Organizatorowi jakiegokolwiek utworu, który zostanie 

wytworzony w związku z konkursem. Na tej samej zasadzie i w tym samym czasie przechodzi na 

Organizatora  własność wszelkich egzemplarzy utworów przekazywanych w ramach realizacji 

przedmiotu konkursu, oraz nośników, na których zostaną one utrwalone.  

3. Organizator z chwilą przejścia na niego autorskich praw majątkowych do utworów przekazywanych 

w związku z realizacją przedmiotu konkursu będzie mógł wprowadzać te utwory w całości lub w 

poszczególnych fragmentach do obrotu, a w szczególności będzie uprawniony do przenoszenia tych 

praw w całości lub w części na osoby trzecie.  

4. Organizator z chwilą przeniesienia na niego autorskich praw majątkowych do poszczególnych 

utworów przekazanych w związku z realizacją przedmiotu konkursu będzie mógł korzystać  z nich w 

całości lub w części (fragmentach) na następujących polach eksploatacji: a) utrwalanie i 

zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką, w szczególności poprzez wykonanie fotokopii, slajdów, 

reprodukcji komputerowych, czy też wytwarzanie dodatkowych egzemplarzy; b) wprowadzanie do 

pamięci komputera i udostępnianie za pośrednictwem sieci informatycznych; c) ekspozycja i publiczne 

prezentowanie, w szczególności poprzez każde publiczne udostępnienie w taki sposób, iż każdy jak też 

określona grupa osób mogła się z nim zapoznać, w szczególności na wszelkiego rodzaju spotkaniach, 

konferencjach, naradach, publicznych zgromadzeniach, imprezach masowych; d) udostępnianie 

osobom trzecim, okazywanie, przekazywanie kopii, wypożyczanie i wynajem egzemplarzy; e) 

przetwarzanie; f) wprowadzanie zmian; g) publikowanie części lub całości, w szczególności w prasie, 

telewizji, na plakatach, folderach, ulotkach itp.; h) wprowadzania do sieci Internet i prezentacja na  

dowolnie wybranych witrynach internetowych; i) wprowadzanie całości lub fragmentów do treści 

innych utworów.  

 5. Organizator w ramach przeniesionych na niego majątkowych praw autorskich, może także: a) 

korzystać z przedmiotu pracy, w całości lub jej fragmentów (według uznania Organizatora)  w celach 

reklamy lub marketingu, umieszczenia w folderach, ulotkach, reklamach, w prasie, telewizji oraz 

internecie, a także na elektronicznych nośnikach (płytach CD, DVD, innych), które zostaną 

wprowadzone do obrotu, rozdawane, lub rozsyłane do nieograniczonego kręgu odbiorców, b) 

dokonywać opracowań przedmiotu pracy, a w szczególności tłumaczeń i skrótów dla celów publikacji, 



opracowań całości lub wybranych fragmentów dla celów związanych z tworzeniem dokumentacji 

projektowej dla inwestycji budowlanej, która ma powstać.  

6. Uczestnik przenosi na mocy niniejszego regulaminu na Organizatora wyłączne prawo zezwalania na 

wykonanie zależnego prawa autorskiego w szczególności Organizator będzie uprawniony do wyrażania 

zgody na dokonywanie przez osoby trzecie wszelkich czynności, związanych z efektem wykonania 

przedmiotu konkursu.  

7. W przypadku wystąpienia przez jakąkolwiek osobę trzecią w stosunku do Organizatora, zgłaszającą 

roszczenia z tytułu naruszenia praw autorskich, zarówno osobistych jak  i majątkowych, jeżeli 

naruszenie nastąpiło w związku z nienależytym wykonaniem czynności przez Uczestnika, to w takim 

przypadku Uczestnik: a) przyjmie na siebie pełną odpowiedzialność za powstanie oraz wszelkie skutki 

powyższych zdarzeń, b) w przypadku skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego wstąpi do 

procesu po stronie Organizatora i pokryje wszelkie koszty związane z udziałem Organizatora w 

postępowaniu sądowym oraz ewentualnym postępowaniu egzekucyjnym, w tym koszty obsługi 

prawnej postępowania, c) poniesie wszelkie koszty związane z ewentualnym pokryciem roszczeń 

majątkowych  i niemajątkowych związanych z naruszeniem praw autorskich majątkowych lub 

osobistych osoby lub osób zgłaszających roszczenia.  

8. Każdy egzemplarz przedmiotu konkursu będzie zawierał informację o autorze danej pracy (imię, 

nazwisko i wiek dziecka) 

§ 8 

Konkurs kończy się wyłonieniem pięciu zwycięskich prac plastycznych i publikacją fotografii tych prac 

na stronie internetowej Stowarzyszenia „21”. Uczestnik oraz jego rodzic lub prawny opiekun wyraża 

zgodę na publikację jego danych osobowych na stronie internetowej Stowarzyszenia „21” oraz na 

portalach społecznościowych w związku z prowadzonym konkursem. 

§ 9 

1. Wygrana nagroda przechodzi na własność zwycięzców.     

2. Organizator nie przewiduje możliwości zamiany nagród w konkursie na ich ekwiwalent pieniężny lub 

na inne nagrody.   

3. Nagrody i upominki w Konkursie nie przekraczają wartości wskazanych w przepisach podatkowych, 

a które to wartości obligowały by Organizatora i Uczestnika do odprowadzenia podatku dochodowego 

od osób fizycznych.   

4. Nie odebranie nagrody oznacza wygaśnięcie prawa do nagrody i powoduje wygaśnięcie wszelkich 

roszczeń z tego tytułu wobec Organizatora.  

§ 10 

1. Wszelkie reklamacje związane z przebiegiem Konkursu powinny być przesyłane pocztą na adres 

Organizatora lub pocztą elektroniczną w terminie do 7 dni od ogłoszenia zwycięzców konkursu 

Reklamacja powinna zawierać  następujące dane: imię, nazwisko, adres korespondencyjny oraz opis 

okoliczności stanowiących podstawę reklamacji (uzasadnienie reklamacji).    

2. Organizator zastrzega sobie prawo zwrócenia się do Uczestnika celem uzupełnienia informacji 

zawartych w reklamacji jeżeli podane przez Uczestnika informacje będą niepełne i rozpatrzenie 

reklamacji przez Organizatora będzie niemożliwe.    



3. Złożone reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 14 dni roboczych od daty 

otrzymania reklamacji. Zainteresowani zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji w 

formie odpowiadającej formie, w jakiej została złożona reklamacja, niezwłocznie po jej rozpatrzeniu.  

§ 11 

1. Uczestnikiem w rozumieniu niniejszego konkursu jest niepełnoletnia osoba fizyczna, w imieniu której 

działa prawny opiekun, posiadająca stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, 

która zapoznała się z treścią niniejszego Regulaminu i zaakceptowała jego postanowienia  

2. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne a konkurs prowadzony jest na terytorium 

Rzeczpospolitej Polskiej.  

3. Pełna treść niniejszego Regulaminu jest dostępna na stronie internetowej Stowarzyszenia „21” pod 

adresem www.stowrzyszenie21.pl .    

4. Konkurs nie łączy się z innymi konkursami ogłaszanymi przez Organizatora.   

5.  Niniejszy Konkurs nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym, których wynik zależy od przypadku 

(przeprowadzenie losowania) w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach 

hazardowych (Dz.U. Nr 201, poz. 1540). 7. We wszystkich sprawach dotyczących Konkursu, a 

nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.   

 


