
Regulamin konkursu plastyczno-fotograficznego dla dzieci i młodzieży
„Moje Wzgórze Wolności”

§ 1
Organizatorem  konkursu artystycznego „Moje Wzgórze Wolności” jest  Rada Osiedla Wzgórze 
Wolności.

§ 2
Celem konkursu jest umożliwienie dzieciom zaprezentowania swojego talentu, promowanie miejsc 
związanych  z  osiedlem  Wzgórze  Wolności  oraz  uczczenie  jubileuszu  20-lecia  samorządu 
osiedlowego na Wzgórzu Wolności.

§ 3
Tematem  konkursu „Moje Wzgórze Wolności”  jest  ukazanie wszystkiego tego, co kojarzy się  
z osiedlem Wzgórze Wolności.

§4
Kategorie konkursu

Prace będą oceniane w dwóch kategoriach:
• Praca plastyczna
• Fotografia

§ 5
Przedziały wiekowe grup konkursowych

W konkursie mogą brać udział dzieci i młodzież zamieszkujący bądź uczęszczający do szkół na 
terenie osiedla Wzgórze Wolności z podziałem na grupy wiekowe:
• I grupa – dzieci: 5-6 lat
• II grupa – dzieci: 7-12 lat
• III grupa – młodzież: 13 -15 lat
• IV grupa – młodzież: 16-19 lat

§ 6
Przygotowanie prac konkursowych

• Technika dowolna – rysunek, akwarela, pastel, grafika, technika mieszana, komiks, wydzieranki 
lub inne (format A4).
• Fotografia – w formacie dowolnym, o rozdzielczości 300 dpi (lub większej) zapisane na nośniku 
elektronicznym (wymóg konieczny).

§ 7
Warunki uczestnictwa

• Uczestnicy mogą zgłosić maksymalnie do 2 prac (po jednej na każdą kategorię).
•  Do karty zgłoszenia  należy dołączyć  pisemną  zgodę  rodziców bądź  prawnych opiekunów na 
udział w konkursie (w załączeniu).
• Prace muszą być wykonane osobiście przez uczestników konkursu.
•  Zgłoszone  na  konkurs  prace  wraz  z  kartą  zgłoszenia  (w  załączeniu),  muszą  być  opatrzone  
w metryczkę zawierającą następujące informacje: tytuł pracy, imię i nazwisko autora, klasa, szkoła, 
imię i nazwisko opiekuna. Metryczka dotyczy każdej z załączonych prac. 
• Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich, o których mowa 
w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych (tj. Dz. U.  
z 2006r., Nr 90, poz. 631 z późn. zm.) na rzecz Organizatora.
•  Dane  osobowe  uczestników  będą  wykorzystane  wyłącznie  w  celu  wyłonienia  zwycięzcy  
i przyznania nagrody.



• Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania imienia, nazwiska i informacji  
o laureacie konkursu oraz umieszczanie tych informacji w materiałach reklamowych organizatora 
oraz w mediach i Internecie.
•  Prace  nadesłane  na  konkurs  nie  mogą  być  wcześniej  publikowane  i  brać  udziału  w  innych 
konkursach.
• Zwycięskie prace opublikowane zostaną na stronie internetowej Rady Osiedla Wzgórze Wolności 
(www.wzgorzewolnosci.bydgoszcz.pl) oraz w inny sposób wybrany przez Organizatora.
•  Nadesłanie  prac  na  konkurs  jest  równoznaczne  z  uznaniem  niniejszego  regulaminu  oraz 
wyrażeniem zgody na przetwarzanie prac.

§ 8
Termin konkursu

•   Termin składania prac trwa do 30 maja 2012 r.
•  Prace  należy  składać  w  szkołach   lub  siedzibie  Rady  Osiedla  Wzgórze  Wolności,  
ul. Ujejskiego 66, 85-168 Bydgoszcz
•  Prace,  które  nie  będą  zawierały  wypełnionej  karty  zgłoszenia  i  zgody  rodziców,  zostaną 
zdyskwalifikowane.
•  Prace przechodzą na własność organizatora.

§ 9
Zasady przyznawania nagród

• Prace nie spełniające warunków regulaminowych nie będą klasyfikowane.
•  Spośród  zgłoszonych  do  konkursu  prac,  nagrodzone  zostaną  trzy najlepsze  prace  z  każdej 
kategorii  w  każdym  z  przedziałów  wiekowych.  Organizator  zastrzega  sobie  prawo  przyznania 
dodatkowych nagród lub wyróżnień.
• Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o przyznaniu nagród telefonicznie lub pisemnie. Lista 
zwycięzców zostanie opublikowana na stronie internetowej Rady Osiedla.
• Wręczenie nagród nastąpi w dniu 16 września 2012 r.
• Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody rzeczowe.

http://www.wzgorzewolnosci.bydgoszcz.pl/

