


REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO 

„KARTKA URODZINOWA DLA RZECZYPOSPOLITEJ” 

 

 

W tym roku obchodzimy setne urodziny Rzeczypospolitej Polskiej - mija dokładnie 100 lat od 

odzyskania niepodległości przez Polskę 

Z tej okazji zapraszamy Was do wykonania kartki urodzinowej dla Rzeczypospolitej by w ten 

sposób uhonorować jubilatkę. 

 

I. Organizatorzy 

Burmistrz Sędziszowa 

Samorządowe Centrum Kultury im. Jana Pawła II 

 

II. Cele konkursu 

- wspieranie wychowania patriotycznego młodzieży poprzez formy aktywności artystycznej 

- doskonalenie warsztatu artystycznego młodzieży 

- kształtowanie wśród uczniów postaw patriotycznych, 

- propagowanie obchodów świąt narodowych, 

- pielęgnowanie kulturowego dziedzictwa narodowego 

-  promocja młodych talentów 

 

III. Postanowienia ogólne 

Konkurs jest przeznaczony dla wszystkich mieszkańców gminy Sędziszów 

Każdy Uczestnik może przesłać maksymalnie jedną pracę plastyczną.  

Prace wykonane zgodnie z wymogami Organizatora wraz z kartą zgłoszenia należy dostarczyć do 

dnia 07.11.2018r. do godz. 11
00

 na adres: 

Samorządowe Centrum Kultury im. Jana Pawła II 

ul. Dworcowa 26 

28-340 Sędziszów 

z dopiskiem Konkurs „KARTKA URODZINOWA DLA RZECZYPOSPOLITEJ” 

 

Technika i format prac są dowolne. 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 07.11.2018r., a wyniki zostaną opublikowane 

na stronie internetowej Organizatora (scksedziszow.pl) 

Wyklucza się prace tworzone wspólnie 

Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji prac plastycznych nierealizujących tematu 

Konkursu lub niespełniających innych zasad Konkursu.  

Najlepsze prace zostaną zaprezentowane na wystawie zorganizowanej 

w Samorządowym Centrum Kultury im. Jana Pawła II w Sędziszowie  

 

IV. Nagrody 

Organizatorzy uhonorują nagrodami zdobywców I, II i III miejsca oraz zastrzegają sobie prawo do 

przyznania 2 wyróżnień. 

 

 

  



V. Zasady przyznawania nagród: 

Organizator konkursu przyzna miejsca I-III w każdej z czterech następujących kategorii" 

- klasy I-IV - szkoły podstawowej 

- klasy V-VIII - szkoły podstawowej 

- klasa III gimnazjum oraz szkoły średnie 

- osoby dorosłe 

 

VI. Postanowienia końcowe: 

Uczestnik Konkursu z chwilą nadesłania prac na Konkurs oświadcza, że: 

akceptuje niniejszy Regulamin 

jest autorem zdjęć/prac plastycznych  

udziela Organizatorowi przez Uczestnika Konkursu nieodpłatnej licencji niewyłącznej, 

uprawniającej Organizatora do korzystania przez czas nieoznaczony oraz bez ograniczeń 

terytorialnych z przesłanych zdjęć na wszystkich polach eksploatacji, a w szczególności obejmującej 

uprawnienie do: 

 - utrwalania 

 - zwielokrotnienia wszelkimi technikami, w tym przede wszystkim techniką 

   drukarską;  

 - wprowadzenia do obrotu w kraju i za granicą; 

 - wprowadzenia do pamięci komputera; 

 - publikacji na stronie internetowej Organizatora (scksedziszow.pl) oraz na profilu  

   Organizatora w serwisie Facebook. 

  



Karta zgłoszeniowa 

 

Konkurs „KARTKA URODZINOWA DLA RZECZYPOSPOLITEJ” 

 

 

 

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

E-mail:................................................................................................................................................. 

Telefon: …............................................................................................................................................ 

Adres korespondencyjny: …................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

 

 

 

Oświadczenie 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. 

o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z poźn.zm.) przez 

Organizatora Konkursu dla celów związanych z przeprowadzeniem i rozstrzygnięciem Konkursu 

zgodnie z regulaminem Konkursu. 

 

 

Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią i przyjmuję warunki określone w Regulaminie 

Konkursu „KARTKA URODZINOWA DLA RZECZYPOSPOLITEJ”. 

 

 

 

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

             Podpis autora                                                                                                          

 

 

 

 


