
 

 

REGULAMIN KONKURSU  

PLASTYCZNO-LITERACKIEGO 

„WEHIKUŁ CZASU” 
 
 
 
 
 

1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU: 
 

1.1. Organizator: Stowarzyszenie Producentów i Dziennikarzy Radiowych, ul. Grochowska 
45a, 60-277 Poznań. 

1.2. Konkurs trwa do 12.06.2020 r. 

1.3. Rozstrzygnięcie konkursów nastąpi do 31 sierpnia 2020 r. 

1.4. Prace konkursowe należy składać do pedagoga szkolnego – Anny Bandurskiej,  
po powrocie do szkoły (o sposobie składania prac konkursowych uczniowie będą na bieżąco 
informowani, w zależności od sytuacji w kraju). Bliższe informacje można uzyskać 
kontaktując się z pedagogiem za pośrednictwem dziennika VULCAN, na adres pedagoga. 
 
2. WARUNKI UCZESTNICTWA: 
 
2.1. Uczestnikiem konkursów może być uczeń lub uczennica dowolnej szkoły podstawowej, 
oddziału szkolno-przedszkolnego (w tym klasy „zero”).  
 
3. TEMATY I ZADANIA KONKURSU: 

3.1. Zadaniem uczestnika konkursu 
 
„Wehikuł czasu. Mój najszczęśliwszy dzień!”  jest wykonanie pracy plastycznej lub literackiej, 
prezentującą dowolny dzień z przeszłości lub przyszłości, który według wyobraźni  
i kreatywności uczestnika konkursu był wyjątkowy (spotkanie, miejsce, osoba). 
 
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. 
Mogą zatem być narysowane, namalowane, wyklejone przy użyciu plasteliny, kolorowego  
papieru, krepy, produktów spożywczych (np. ryżu), uformowane z modeliny, wykonane  
z kasztanów, żołędzi, zapałek, guzików itp. 
 



4.2. Na konkurs można nadesłać także prace literackie. Praca literacka nadesłana na konkurs 
może liczyć najwyżej 3 (trzy) strony A4 znormalizowanego druku (5400 znaków). Praca może 
zostać napisana za pomocą programu komputerowego lub odręcznie. 
Praca napisana odręcznie musi być czytelna. Praca napisana nieczytelnie będzie odrzucana. 
 
4.3. Praca konkursowa może zostać wykonana tylko przez jednego uczestnika.  
Nie przyjmujemy prac grupowych. 
 
4.4. Do konkursu mogą być zgłaszane tylko prace wykonane osobiście. 
 
4.6. Prace konkursowe muszą spełniać następujące wymogi: 
 
a) format arkusza papieru lub innej powierzchni wykorzystanej do wykonania pracy 
plastycznej nie może być mniejszy niż A5 (148 mm x 210 mm) i większy niż A0 (841 mm x 
1189 mm), 
 
b) w przypadku prac przestrzennych najdłuższy wymiar (długość, szerokość, wysokość) nie 
może przekraczać 100 cm, 
 
c) substancje lub materiały użyte do wykonania pracy konkursowej (kredki, farby, plastelina, 
krepa, drewno, artykuły spożywcze) powinny być suche i trwale przymocowane  
do powierzchni pracy, 
 
d) prace literackie mogą liczyć do 5400 znaków. 
 
4.7. Do każdej pracy konkursowej Uczestnik jest zobowiązany dołączyć następujące 
informacje o sobie na oddzielnej kartce, (nie na pracy plastycznej) 
a) imię i nazwisko, 
b) nazwa i adres szkoły  
c) klasa  
d) nazwę gminy  
e) adres prywatny (w przypadku uczniów klas VIII SP), 
 
4.9. Zgłoszenie pracy do konkursu jest równoznaczne z oświadczeniem Uczestnika, że praca 
nie została wykonana przez inne osoby. 
 
5. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSÓW I NAGRODY: 

5.1. Ocena nadesłanych 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, 
d) w przypadku prac literackich ważna jest także poprawna pisownia. 
 
5.3. Jury, biorąc pod uwagę kryteria określone w ust. 5.2, przyzna w konkursie „Wehikuł 
czasu” nagrody główne. 



 
5.4. Nagrodami głównymi w konkursie „Wehikuł czasu” fundowanymi przez Organizatora 
jest wysokiej klasy sprzęt audio, zestawy muzyczne, zestawy sportowe (np. rower) lub 
elektryczne deskorolki. 

5.8. Organizator ma prawo zmienić ilość przyznawanych nagród. 
 
6. OGŁOSZENIE WYNIKÓW I WYDANIE NAGRÓD: 
6.1. Lista laureatów konkursu „Wehikuł czasu” zostanie ogłoszona do 31 sierpnia 2020 r. 
 
6.11. Wysyłając pracę na konkurs, rodzic lub opiekun prawny uczestnika wyrażają zgodę na 
przetwarzanie danych uczestnika do celów konkursu oraz dla usprawiedliwionych celów 
administratora danych, mając jednocześnie prawo wglądu do nich i do ich poprawiania. 

6.12. Wysyłając pracę na konkurs, rodzic lub opiekun prawny laureata nagrody głównej 
wyrażają zgodę na publikację wizerunku uczestnika (zdjęcia) zrobione podczas uroczystego 
finału Kampanii ZTU 2020, na której zostaną wręczone nagrody. Zdjęcia mogą zostać 
opublikowane na stronie internetowej organizatora www.trzezwyumysl.pl, w publikacjach 
wydawniczych oraz w informacjach prasowych. 

6.14. Nadesłane na konkurs dane osobowe uczestników mogą być przetwarzane przez 
Organizatora wyłącznie w celach związanych z konkursem oraz w celach informacyjnych 
Organizatora. Uczestnikom konkursów przysługuje prawo dostępu do treści 
swoich danych oraz ich poprawiania. 
 
7. PRAWA AUTORSKIE: 

7.1. Uczestnik konkursu poprzez dokonanie zgłoszenia oświadcza, że przysługują mu 
wyłączne i nieograniczone prawa autorskie oraz prawa pokrewne do przesłanej pracy. 

7.2. Uczestnik wyraża zgodę na oznaczenie autorstwa pracy rozpowszechnianych zgodnie  
z niniejszym Regulaminem. 

7.3. Ponadto Uczestnik zrzeka się jakiegokolwiek wynagrodzenia za korzystanie z prac 
zgodnie z niniejszym Regulaminem, w tym w szczególności wynagrodzenia  
za rozpowszechnianie prac na stronie internetowej oraz inne przypadki publicznego 
udostępniania prac. 
 
9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 

9.1. Regulamin znajduje się do wglądu w biurze Organizatora, to jest w Poznaniu przy  
ul. Grochowskiej 45a oraz na stronie internetowej www.trzezwyumysl.pl. 

9.2. Wszelkie pytania i uwagi można kierować na adres e-mail: kontakt@trzezwyumysl.pl. 

9.3. Złamanie ustaleń regulaminu konkursu przez Uczestnika będzie oznaczało jego 
wykluczenie z uczestnictwa w konkursie. 
9.4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowania znajdą 
odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. 


