
 REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO  

              „BARTOSZEWSKI”  

 

 

 

1. Organizatorem Konkursu Plastycznego  

ROK 2022 – ROKIEM WŁADYSŁAWA BARTOSZEWSKIEGO zwanego 

dalej „Konkursem” jest Liceum Ogólnokształcące nr XII im. Bolesława 

Chrobrego we Wrocławiu, zwane  dalej „Organizatorem”. 

2. Konkurs Plastyczny przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych (klasy 

IV-VIII SP) i ponadpodstawowych. 

3. Przedmiotem Konkursu jest praca plastyczna – przedstawiająca Władysława 

Bartoszewskiego. 

4. Prace należy dostarczyć wraz z dołączonym oświadczeniem i zgodą, które 

stanowią Załącznik nr 1. 

5. Wymogi formalne dotyczące pracy konkursowej: 

- każdy uczestnik zgłasza do konkursu jedną pracę, 

- pracę  należy  dostarczyć  na adres Liceum Ogólnokształcącego nr XII im. Bolesława 

Chrobrego we Wrocławiu do 14/10/2022 

- praca musi być wykonana samodzielnie 
- praca płaska, technika wykonania – dowolna, tradycyjna (farby, kredki, pastele, ołówek,  

kolaż itp.), format pracy A3 lub A4 

- 2 kategorie wiekowe: uczniowie szkół podstawowych i uczniowie szkół ponadpodstawowych. 

 

6. Nagrodzone i wyróżnione prace zostaną wystawione podczas finału konkursu, a następnie 

opublikowane na stronach internetowych oraz profilach w mediach społecznościowych  

Liceum Ogólnokształcącego nr XII im. Bolesława Chrobrego we Wrocławiu. 

 

7. W skład komisji konkursowej wejdą zaproszeni przez Organizatorów goście. 

 

8. Czas trwania konkursu: 

- przyjmowanie prac konkursowych: 12/09/2022 - 14/10/2022 

- zakończenie konkursu : 14/10/2022 

- jury przyzna nagrody rzeczowe oraz dyplomy pamiątkowe. 

 

9. Każdy uczestnik konkursu przesyłając pracę konkursową zgodnie z treścią ust. 5 wyżej, udziela     

niewyłącznej, nieodpłatnej licencji do korzystania z jej treści na polach eksploatacji wymienionych  

w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych dla celów 

przeprowadzenia i rozstrzygnięcia konkursu oraz w zakresie wynikającym z treści niniejszego 

regulaminu. 

 

10. Nadesłane/dostarczone prace konkursowe należy opisać według następującego wzoru: 

 Imię_nazwisko_klasa_szkoła 

 

 

 

 

 

 

 



11. Nagrody: 

- organizator konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania imion i nazwisk laureatów  konkursu 

oraz umieszczanie tych informacji w materiałach reklamowych organizatora oraz w prasie, mediach 

i zasobach internetowych, 

- po przeprowadzonym konkursie nagrodzeni zobowiązani będą do podpisania protokołu 

o otrzymaniu nagrody rzeczowej, nagrody nieodebrane przepadają i przechodzą na własność. 
 

12. Postanowienia końcowe: 

- Regulamin niniejszego Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej 

https://lo12.wroc.pl/konkursy-dwunastki/, 

- Uczestnik Konkursu przez wypełnienie oświadczenia, zgadza się na opublikowanie zdjęć na stronach 

www w czasie trwania konkursu oraz po jego zakończeniu oraz na opublikowanie pracy plastycznej na 

wystawie pokonkursowej wyłącznie w celach związanych ściśle z konkursem, 

- osoby, które nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym regulaminie lub 

podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie zdyskwalifikowane, 

- Organizatorzy nie roszczą sobie przeniesienia praw autorskich ani majątkowych do nadesłanych prac, 

pozostają one własnością intelektualną autorów, 

- Uczestnikom konkursu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania lub 

żądania ich usunięcia, w tym celu powinni skontaktować się oni z Organizatorem, który jest 

administratorem danych/ podanie danych (które w przypadku braku wyrażenia w/w zgód, będą 

przetwarzane w celu wykonania w/w obowiązków związanych z konkursem oraz rozpatrywania 

reklamacji Uczestników konkursu) jest dobrowolne, lecz niezbędne dla wzięcia udziału w konkursie. 

 

13. Regulamin konkursu wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia konkursu. 

https://lo12.wroc.pl/konkursy-dwunastki/


KARTA ZGŁOSZENIOWA DO KONKURSU PLASTYCZNEGO 

„Bartoszewski” 

 
Imię i nazwisko autora: ........................................................ ….. 

 

Klasa/Szkoła: .…..…………………………………………. 

 

 

Oświadczenie 

 
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10.05.2018 r. 

o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 1781) przez Organizatora Konkursu dla 

celów związanych z przeprowadzeniem i rozstrzygnięciem Konkursu zgodnie z regulaminem Konkursu. 

Oświadczam, że jestem autorem pracy przekazanej na Konkurs oraz, że nie narusza ono jakichkolwiek praw 

autorskich osób trzecich, ani obowiązujących przepisów prawa. Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią 

i przyjmuję warunki określone w Regulaminie Konkursu Plastycznego „Bartoszewski”. 

 

 

 

 

 
.............................................................… 

podpis autora/opiekuna prawnego 

 

 

 

 

 

 
ZGODA RODZICA/OPIEKUNA 

 

Wyrażam  zgodę na udział……………………………………………………………………….. 

(imię  i  nazwisko  niepełnoletniego  uczestnika  konkursu),  którego  jestem  prawnym  opiekunem, 

w Konkursie Plastycznym „Bartoszewski”. Oświadczam, iż zapoznałem/zapoznałam się z treścią 

Regulaminu i akceptuję jego postanowienia. Ponadto, wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych 

przez Organizatora dla celów związanych z przeprowadzeniem Konkursu i jego rozstrzygnięciem zgodnie z 

regulaminem. 

 

 

………...................................................... 

podpis rodzica/opiekuna 


