
REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO  

„ NIE CZAS NA NUDĘ!” 

1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU 

1.1. Organizator: Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Radomsku. 

1.2. Partnerami Konkursu są Miasto Radomsko, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w 

Radomsku oraz Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Radomsku 

1.3. Konkurs rozpoczyna się 11 maja 2022 roku i trwa do 20 lipca 2022 roku. 

1.4. Prace można dostarczać do dnia 11 lipca 2022 r. W przypadku wysyłki decyduje data 

dostarczenia. 

1.5. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 20 lipca 2022 roku podczas Pikniku 

integracyjnego w placówce wsparcia dziennego przy ulicy Brzeźnickiej 149 

2. WARUNKI UCZESTNICTWA 

2.1.Uczestnikiem konkursu może być uczeń/uczennica szkoły podstawowej z terenu miasta 

Radomska bądź  uczestnik/uczestniczka zajęć w placówkach wsparcia dziennego 

prowadzonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomsku. 

2.2.Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie lub złożenie w terminie określonym 

w ust. 1.3. pracy konkursowej na adres: Urząd Miasta Radomska, ul. Tysiąclecia 5, 97-500 

Radomsko z dopiskiem na kopercie KONKURS „NIE CZAS NA NUDĘ”. Złożenie osobiste możliwe 

jest w Punkcie Obsługi Interesanta – Informacja (parter) lub w Centrum Aktywności Społecznej 

pok.208 (drugie piętro). Do pracy należy dołączyć zgodę rodzica/opiekuna prawnego 

/opiekuna tymczasowego na udział w konkursie na załączonym wzorze. 

2.3. Uczestnik konkursu zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem konkursu. 

Spełnienie warunków uczestnictwa w konkursie, wskazanego w ust.2.2., oznacza akceptację 

wszystkich punktów Regulaminu konkursu. 

2.4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za prace, które nie dotarły do niego z przyczyn 

niezależnych, m.in. wskutek zaniedbań Poczty Polskiej lub firm kurierskich. 

2.5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenia na pracach powstałe podczas 

transportu. 

2.6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych lub danych 

osób trzecich przez Uczestników. Podanie nieprawdziwych danych skutkuje odebraniem 

uczestnikowi prawa do nagrody. 

3. TEMATY I ZADANIA KONKURSU 

3.1.  Zadaniem  uczestnika  konkursu   „Nie  czas  na  nudę!”  jest   wykonanie  pracy plastycznej  

prezentującej sposób na pokonanie / poradzenie sobie z nudą lub pomysł na spędzenie czasu 

nie nudząc się, który według wyobraźni i kreatywności uczestnika konkursu zasługuje na 

pokazanie. 

4. ZASADY KONKURSU 

4.1. Prace    plastyczne   zgłaszane   do   konkursu   mogą   być  wykonane   dowolną   techniką  

pozwalającą na utrwalenie obrazu (lub kształtu) na wybranym przez uczestnika materiale.  

4.2. Praca konkursowa może zostać wykonana tylko przez jednego uczestnika. Nie są 

przyjmowane prace grupowe. 

4.3. Do konkursu mogą być zgłaszane tylko prace wykonane osobiście. 

4.4. Każdy uczestnik może złożyć jedną pracę konkursową. 



4.5. Do każdej pracy konkursowej uczestnik jest zobowiązany dołączyć następujące informacje 

o sobie: 

a) Imię i nazwisko, 

b) Nazwa i adres szkoły, do której aktualnie uczęszcza lub placówki wsparcia dziennego. 

c) Telefon kontaktowy do opiekuna,  

4.6. Zgłoszenie  pracy  do  konkursu  jest  równoznaczne z oświadczeniem uczestnika, że praca  

nie została wykonana przez inne osoby. 

5. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU I NAGRODY 

5.1. Ocena złożonych prac dokonywana będzie przez Jury powołane przez Organizatora. 

5.2. Jury kierować się będzie następującymi kryteriami przy wyłanianiu laureatów: 

a) Wartość artystyczna pracy, 

b) Wiek autora pracy, 

c) Spójność przekazu wyrażanego interpretacją tematu konkursu, 

5.3. Jury przyzna 3 nagrody główne oraz 3 wyróżnienia. 

5.4. Zwycięzcy konkursu nie mogą przenieść prawa do otrzymania nagrody na osoby trzecie. 

5.5. Organizator ma prawo do nieprzyznania nagród za dowolne miejsce w konkursie. 

5.6. Organizator ma prawo zmienić ilość przyznawanych nagród. 

 

6. OGŁOSZENIE WYNIKÓW I WYDANIE NAGRÓD 

6.1. Ogłoszenie     laureatów    oraz     wręczenie    nagród    odbędzie    się     podczas    pikniku  

integracyjnego w dniu 20 lipca 2022 roku w Placówce Wsparcia Dziennego przy ulicy 

Brzeźnickiej 149. 

6.2. Nagroda przepada w przypadku braku możliwości skontaktowania się ze zwycięzcą. 

6.3. Składając  pracę  na konkurs,  rodzic  lub  opiekun  prawny  laureata nagród wyrażają zgodę  

na publikację wizerunku uczestnika (zdjęcia) zrobione podczas planowanego finału konkursu. 

6.4. Składając  pracę  na  konkurs,  rodzic  lub  opiekun  prawny  laureata   wyrażają   zgodę  na  

przetwarzanie danych uczestnika do celów konkursu. 

7. PRAWA AUTORSKIE 

7.1. Uczestnik konkursu poprzez dokonanie zgłoszenia oświadcza, że przysługują mu wyłączne  

i nieograniczone prawa autorskie oraz prawa pokrewne do złożonej pracy. 

7.2. Uczestnik  wyraża  zgodę  na  oznaczenie  autorstwa  pracy  rozpowszechnianych zgodnie  

z niniejszym Regulaminem. 

7.3. Uczestnik zrzeka się jakiegokolwiek wynagrodzenia za korzystanie z prac zgodnie z  

niniejszym Regulaminem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ZGODA 

RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO /OPIEKUNA TYMCZASOWEGO* 

NA UDZIAŁ DZIECKA/PODOPIECZNEGO W KONKURSIE 

„NIE CZAS NA NUDĘ!” 

 

 

 

Ja……………………………………………………………………, zamieszkały/a w …………………………………………… 

wyrażam zgodę na udział mojego ……………………………………………………..w konkursie 

organizowanym przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Radomsku 

pod hasłem „Nie czas na nudę”.  

 

 

 

 

Radomsko, dn. …………………………………                                                     ………………………………………. 
                                                                                                                                                                                             (czytelny podpis rodzica/opiekuna) 

* - niepotrzebne skreślić 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

 

 

ZGODA 

RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO /OPIEKUNA TYMCZASOWEGO* 

NA UDZIAŁ DZIECKA/PODOPIECZNEGO W KONKURSIE 

„NIE CZAS NA NUDĘ!” 

 

 

 

Ja……………………………………………………………………, zamieszkały/a w …………………………………………… 

wyrażam zgodę na udział mojego ……………………………………………………..w konkursie 

organizowanym przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Radomsku 

pod hasłem „Nie czas na nudę”.  

 

 

 

 

Radomsko, dn. …………………………………                                                     ………………………………………. 
                                                                                                                                                                                             (czytelny podpis rodzica/opiekuna) 

* - niepotrzebne skreślić 

 


