
Konkurs plastyczny na plakat 
„Wszystko będzie dobrze”

REGULAMIN KONKURSU:

1. Cele konkursu:
- Propagowanie świadomych działań zwiększających skuteczność walki z zagrożeniem 
koronawirusem,
- Promowanie właściwych postaw społecznych w dobie epidemii,
- Propagowanie idei pozytywnego myślenia w radzeniu sobie z trudnościami 
wynikającymi z konieczności społecznej izolacji podczas pandemii koronawirusa,
- Wspieranie twórczej inwencji dziecka i kreatywności,
- Rozwijanie zainteresowania dzieci i młodzieży różnymi technikami plastycznymi.

2. Organizator konkursu:
Organizatorem konkursu jest Żychliński Dom Kultury i Stowarzyszenie ŻDK „ŻEDEKUŚ”
Informacji na temat konkursu udziela:
Renata Dziuba, 500 301 405
Informacje na temat konkursu są także dostępne na stronie internetowej ŻDK
www.zedek.pl oraz na profilu Fb ŻDK

3. Zasady i przebieg konkursu:
1. Konkurs polega na wykonaniu plakatu pod hasłem „Wszystko będzie dobrze!” 

oraz umieszczenia na nim hasła motywującego do wspierających i świadomych 
działań podczas pandemii koronawirusa. Plakat powinien być radosny i dodający 
energii, wprawiać w dobry nastrój i nieść pozytywne i optymistyczne przesłanie 
dla ludzi.

2. Konkurs plastyczny adresowany jest do dzieci w wieku 6 – 15 lat z terenu gminy 
Żychlin.

3. Każdy uczestnik może wykonać jedną pracę.
4. Praca może być wykonana w dowolnych technikach rysunkowo-malarskich. 

Powinna być efektem indywidualnej pracy i przemyśleń autora. 
5. Aby wziąć udział w konkursie należy:

1. wykonać plakat w formacie nie mniejszym niż A-3,
2. wyeksponować go w widocznym miejscu np. na drzwiach wejściowych domu, 

na balkonie itp., 
3. wykonać 3 zdjęcia – jedno podczas pracy nad plakatem, drugie prezentujące 

autora z gotowym plakatem i trzecie prezentujące plakat w miejscu 
ekspozycji,

4. przesłać zdjęcia na adres stowarzyszenie@zedek.pl w treści maila należy 
umieścić dane dotyczące autora pracy: imię i nazwisko dziecka, wiek dziecka, 
szkoła, do której uczęszcza dziecko, telefon kontaktowy do rodzica. 

http://www.zedek.pl/
mailto:stowarzyszenie@zedek.pl


6. Najlepsze prace zostaną nagrodzone i zaprezentowane na stronie internetowej 
ŻDK oraz na profilu Fb ŻDK.

7. Prace nadesłane na konkurs muszą być pracami własnymi, nigdzie wcześniej 
niepublikowanymi.

8. Prace zostaną ocenione przez Komisję, powołaną przez Organizatora.
9.  Autorzy prac najwyżej ocenionych przez Komisję Organizatora, otrzymają 

nagrody rzeczowe w postaci gier planszowych.
10. Prace  należy nadesłać w formie zdjęcia w terminie do 22.05.2020r. na adres: 

stowarzyszenie@zedek.pl
11. Osoby nadsyłające prace konkursowe wyrażają zgodę na przetwarzanie przez 

Organizatora Konkursu swoich danych osobowych. 
1. Podane przez uczestników Konkursu dane osobowe będą przetwarzane 

zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 
dla celów organizacji i przeprowadzenia Konkursu, w szeroko pojętych 
celach marketingowych i promocyjnych Organizatora, a także w celach 
statystycznych, analitycznych, nawiązywania kontaktu z właścicielem 
danych, wskazania laureatów Konkursu.

2. Organizator informuje, że jest administratorem danych osobowych w 
rozumieniu w/w ustawy. Właściciel danych ma prawo do dostępu do 
swoich danych oraz ich poprawiania w siedzibie Organizatora. Nadto 
właściciel danych ma prawo w każdym czasie wyrazić sprzeciw, co do 
przetwarzania jego danych przez Organizatora w zakresie dozwolonym 
przez w/w ustawę lub zażądać zaprzestania ich przetwarzania w ogóle. Z 
uwagi na względy bezpieczeństwa we wszystkich tych sprawach właściciel 
danych winien osobiście zwracać się do Organizatora na piśmie. Podanie 
danych jest dobrowolne jednak może być konieczne do wzięcia udziału w 
Konkursie.

3. Udział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem praw 
autorskich na polach eksploatacji określonych w art. 50 ustawy z dnia 4 
lutego 1994 r. o prawie autorskimi prawach pokrewnych, a w szczególności 
na następujących polach eksploatacji: 
1. trwałego lub czasowego utrwalania i zwielokrotniania Utworu w całości 

lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, w tym 
zwielokrotnienia techniką kserograficzną, cyfrową lub drukarską, 

2. obrotu egzemplarzami, na których Utwór utrwalono, w tym – 
wprowadzenie do obrotu (w tym przy użyciu Internetu), 

3. rozpowszechniania Utworu lub jego kopii, w tym jego publiczne, 
wystawienie, a także publiczne udostępnienie Utworu w taki sposób, 
aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie 
wybranym, w tym udostępnienie w Internecie, w ramach dowolnych 
stron internetowych oraz jakichkolwiek serwisów odpłatnych lub 
nieodpłatnych, 

4. wprowadzania do pamięci komputera, 
5. wykorzystania Utworów, jak również ich fragmentów, do celów 

promocyjnych i reklamy.
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