
REGULAMIN I KONKURSU PLASTYCZNEGO 
 

§ 1 
Organizatorem konkursu plastycznego „Rubinkowo moich marzeń”, zwanego dalej konkursem jest 
grupa inicjatywna Podwórkowy Dom Kultury pod patronatem Stowarzyszenia Wolontariuszy „Razem” z 
siedzibą w Toruniu przy ulicy Jęczmiennej 14, zwane dalej Organizatorem. Konkurs jest finansowany 
ze Funduszu Inicjatyw Obywatelskich 

§ 2 
Celem tego projektu jest zorganizowanie konkursu plastycznego i zaaktywizowanie dzieci i młodzieży 
w pozytywnym postrzeganiu Rubinkowa i zachęcenie ich do wzięcia odpowiedzialności za to jak nasze 
osiedle wygląda. Ponadto projekt ma wpływać na pogłębienie relacji w rodzinie i odbudowe relacji 
międzysąsiedzkich. 
Konkurs umożliwieni także uczniom szkoły podstawowej i młodzieży gimnazjalnej zaprezentowanie 
swojego talentu, rozwijanie zainteresowań różnymi technikami plastycznymi, rozbudzenie fantazji i 
wyobraźni twórczej,  

§ 3 
Przedmiotem konkursu jest przygotowanie prac plastycznych zgodnych z tematem konkursu: 
„Rubinkowo moich marzeń”. 

§ 4 
Interpretacja tematu jest dowolna i zależna od osoby wykonującej pracę. 

 
§ 5 

Regulamin konkursu jest dostępny w siedzibie Stowarzyszenie Wolontariuszy „Razem”, oraz w 
szkołach, które biorą udział w konkursie. Osobą do kontaktu jest pan Andrzej Olczyk 
andrzejolczyk@o2.pl; tel. 693489632 

§ 6 
W konkursie mogą brać udział uczniowie wybranych szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu 
osiedla Rubinkowa 

§ 7 

1. Uczestnicy konkursu wykonują jedną pracę w formacie od A2 do A4 wybraną przez 
siebie techniką plastyczną (rysowanie, malowanie, wyklejanie, wydzieranie, grafika itp.). 

2. Na konkurs nie można nadsyłać prac adaptowanych (kopiowanych, wzorowanych). 
3. Na konkurs nie można przesyłać prac zbiorowych. 
4. Na odwrocie każdej pracy musi znajdować się metryczka zawierająca: imię, nazwisko i         

wiek autora, tytuł pracy, oraz do której klasy i jakiej szkoły chodzi autor. 
5. Prace nadesłane bez wymaganej metryki lub nie spełniające kryteriów nie będą brały 

udziału w konkursie i nie będą zwracane przez organizatora. 
6. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich do nich 

na rzecz Organizatora, o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o 
prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994r., Nr 24, poz. 83) oraz do 
publikacji w wydawnictwach wszelkiego typu, wydawanych przez Organizatora oraz w 
Internecie.  

7. Dane osobowe uczestników konkursu są zbierane i przetwarzane przez Organizatora dla 
celów związanych z przeprowadzeniem Konkursu oraz wywiązania się z jego zobowiązań 
jako organizatora konkursu. 

8. Poprzez podanie danych osobowych uczestnik wyraża zgodę na opublikowanie jego 
nazwiska w wynikach konkursu zamieszczonych na stronie internetowej Organizatora 
oraz  kartkach pocztowych, kalendarzach czy innych publikacjach wydanych przez 
Stowarzyszenie Wolontariuszy „Razem”. 



§ 8 

1. Prace należy złożyć osobiście w siedzibie Organizatora (Stowarzyszenie Wolontariuszy 
„Razem” ul. Jęczmienna 14 87-100 Toruń),  lub w szkole uczestniczącej w konkursie w 
terminie do 18.10.2017. Prace dostarczone po terminie nie będą oceniane.  

2. Prace przechodzą na własność organizatora i nie będą odsyłane. 

§ 9 

1. O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje powołana w tym celu Komisja Konkursowa, 
zwaną dalej Komisją. W skład Komisji będzie wchodzić minimum 5 osób w tym osoby 
związane ze sztuką plastyczną i przedstawiciele organizatora. 

2. Komisję powołuje Organizator.  
3. Decyzje Komisji są ostateczne i nieodwołalne. 
4. Prace niespełniające warunków regulaminowych nie będą klasyfikowane przez Komisję.  
5. Spośród zgłoszonych do konkursu prac Komisja wybierze 1 główna nagrodę, 2 i 3 

miejsce,  w każdej z 2 kategorii wiekowych. Komisja ma tez możliwość przyznania 
dodatkowych nagród (wyróżnień) 

6. Do dnia 20.11.2011 Komisja Konkursu dokona podsumowania Konkursu oraz wyłonienia 
zwycięzców. 

7. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o przyznaniu nagród telefonicznie lub 
pisemnie.  

8. Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie www.swrazem.com.pl, oraz na fb 
Podwórkowego Domu Kultury i Stowarzyszenia Wolontariuszy RAZEM 

9. Autorzy zwycięskich prac otrzymają indywidualne nagrody rzeczowe.  
10. Nagrody mogą zostać wręczone podczas uroczystego zakończenia projektu: Przestrzeń 

dla Relacji w Domu Harcerza w Toruniu 29.10.2017, lub podczas przedstawienia 
teatralnego w ramach Podwórkowego Domu Kultury. 

11. Dokumentację konkursu prowadzi Organizator. 

 

                  


