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Regulamin Konkursu Plastycznego dla uczniów szkół noszących imię Kardynała 

Stefana Wyszyńskiego  z terenu Mazowsza 

„Patron szkoły moimi oczami” 

 

 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

 

1. Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa w konkursie oraz zasady oceny nadesłanych prac. 

2. Organizatorem konkursu jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. 

3. Sponsorem nagród jest  Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Warszawie. 

4. Terminy realizacji konkursu: 

30 czerwca 2021 roku           Ogłoszenie 

30 września 2021 roku         Ostateczny termin nadsyłania prac 

15 października 2021 roku   Ogłoszenie wyników 

8 listopada 2021 roku   Wręczenie dyplomów i nagród 

 

§ 2 

Cele Konkursu 

 

Celem konkursu  jest: 

1. Pogłębianie wiedzy na temat Patrona Szkoły Kardynała Stefana Wyszyńskiego 

2. Rozwijanie wrażliwości, wyobraźni  i umiejętności plastycznych  wśród dzieci i młodzieży 

3. Promowanie twórczej aktywności  dzieci i młodzieży 

 

§ 3 

Warunki uczestnictwa 

 

1. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych i średnich noszących imię Kardynała Stefana 

Wyszyńskiego. 

2. Konkurs zostanie przeprowadzony  w następujących kategoriach wiekowych: 

I.   Uczniowie młodszych klas (I - III) szkół podstawowych 

II. Uczniowie starszych klas (IV – VIII) szkół podstawowych 

III. Uczniowie szkół średnich 

3. Prace nadesłane na konkurs muszą być pracami własnymi, nigdzie wcześniej niepublikowanymi. 

4. W każdej kategorii przyznawane będą nagrody i wyróżnienia. 



2 

 

 

 

 

5. Rozmiar prac wykonanych w dowolnej technice plastycznej nie powinien przekraczać formatu A3. 

6. Każda praca zgłaszana do konkursu winna być opatrzona: 

  imieniem i nazwiskiem Autora 

 nazwą i adresem szkoły wraz z podaniem klasy do której będzie uczęszczać uczeń od września br. 

 imieniem i nazwiskiem opiekuna  wraz w numerem telefonu i adresem mailowym 

7. Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z bezpłatnym przeniesieniem praw autorskich na Organizatora 

konkursu (UKSW). 

8. Nadesłane prace nie będą zwracane Autorom. 

9. Do pracy należy dołączyć wypełniony Formularz Zgłoszeniowy wraz z Oświadczeniem (Załącznik numer 1 

Regulaminu). 

10. Prace nie spełniające zasad uczestnictwa określonych w niniejszym Regulaminie nie będą podlegały ocenie 

konkursowej. 

 

§ 4 

Ocena prac konkursowych 

 

1. Prace na konkurs wraz z formularzem zgłoszeniowym i oświadczeniem rodzica lub opiekuna prawnego należy 

nadesłać pocztą w nieprzekraczalnym terminie do 30 września 2021 roku na adres: 

Konkurs Plastyczny „Patron szkoły moimi oczami” 

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego 

ul. Dewajtis 5 domek nr 8. 

01-815 Warszawa 

2. Prace spełniające warunki udziału w konkursie zostaną ocenione i nagrodzone  w trzech wyżej wymienionych 

kategoriach wiekowych  przez komisję konkursową powołaną przez Organizatora. 

3. Przedmiotem oceny będzie: 

 merytoryczność pracy 

 poziom artystyczny 

 jakość wykonania 

 oryginalność 

4. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne. 

 

§ 5 

Ogłoszenie wyników Konkursu 

 

1. Lista laureatów wraz ich pracą konkursową zostanie opublikowana na stronie internetowej Uniwersytetu Kardynała 

Stefana Wyszyńskiego https://uksw.edu.pl. 
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2. Osoby nagrodzone zostaną powiadomione o wynikach konkursu mailowo  w terminie do  dnia 15 października 

2021r. 

3. Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się na początku listopada br. O dokładnym terminie laureaci zostaną 

powiadomieni mailowo. 

4. Laureaci przyjeżdżają na uroczyste wręczenie nagród i wyróżnień na koszt własny. 

 

 

§ 6 

Nagrody 

1. Organizator przyzna nagrody rzeczowe w poszczególnych kategoriach wiekowych. Zostaną przyznane trzy nagrody 

i dwa wyróżnienia w każdej  kategorii.    

 

     § 7 

Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy Regulamin jest jedynym i wyłącznym dokumentem określającym zasady i warunki prowadzenia konkursu. 

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zagubione, niekompletne, uszkodzone lub opóźnione zgłoszenia do 

konkursu powstałe bez winy Organizatora. 

3. Koszty przygotowania oraz złożenie pracy konkursowej wynosi wyłącznie uczestnik konkursu. Koszty przejazdu 

do miejsca odebrania nagrody również nie obciążają Organizatora. 

4. W uzasadnionych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo zmian w regulaminie oraz unieważnienia 

konkursu w każdym czasie, aż do ogłoszenia wyników i wyboru laureatów. 

5. W sprawach nieuregulowanych regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy obowiązującego prawa,  

a w szczególności Kodeksu cywilnego. 

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie praw autorskich osób trzecich przez autora pracy 

zgłoszonej do konkursu. 

7. Ewentualne spory między organizatorem a uczestnikiem konkursu będą rozstrzygane polubownie. 

8. Regulamin został zatwierdzony przez  Komitet Obchodów Roku Kardynała Stefana Wyszyńskiego UKSW. 
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Załącznik nr 1 Regulaminu konkursu 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

1.Dane personalne uczestnika: 

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

Data urodzenia:……………………………………………………………………………………….. 

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

Nazwa i adres szkoły………………………………………………………………………………….. 

Tel. kontaktowy …………………………………. 

 

2. Imię, nazwisko i numer telefonu kontaktowego rodzica i opiekuna prawnego: 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

OŚWIADCZENIE 

Podpisuje rodzic lub opiekun prawny 

Wyrażam zgodę na uczestnictwo w konkursie plastycznym poświęconym Kardynałowi Stefanowi 

Wyszyńskiemu „Patron szkoły twoimi oczami” oraz przeniesienie praw autorskich do pracy zgłoszonej na 

konkurs przez mojego podopiecznego. 

1. Z treścią Regulaminu zapoznałam/ -em się i akceptuję wszystkie jego warunki. 

2. Oświadczam, że zapoznałem/-ałam się z Regulaminem konkursu, akceptuję go, zobowiązuję się do 

jego przestrzegania oraz oświadczam, iż praca przekazana na konkurs jest wykonana samodzielnie  i 

nie narusza praw autorskich osób trzecich. 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego podopiecznego dla potrzeb niezbędnych 

do realizacji konkursu plastycznego „Patron szkoły twoimi oczami”(  zgodnie z Ustawą z dnia 1 maja 2018 

o ochronie danych osobowych; tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r. poz. 1781 ze zm.). 

 

…………………………….    ……………………………… 

data              podpis 


