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REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO 
„ORLIK ŁĄCZY POKOLENIA”

1. Organizatorem konkursu jest portal Ornontowice INFO (www.ornontowiceinfo.pl).

2. Konkurs rozpoczyna się 30-go maja 2018 r. i trwać będzie do 05-go czerwca 2018r.

3. Temat prac konkursowych brzmi: „Orlik łączy pokolenia”.

4. W konkursie mogą brać udział tylko dzieci w wieku od 4 do 10 lat (liczone rocznikowo).

5. Warunki uczestnictwa w konkursie.

6. Prace konkursowe należy złożyć u wychowawcy klasy, w sekretariacie Zespołu Szkolno-Przedszkolengo 
im. Karola Miarki w Ornontowicach, lub przekazać organizatorowi do dnia 05-go czerwca 2018 roku.

7. Praca konkursowa ma być pracą plastyczną wykonaną w dowolnej technice. Temat pracy: „Orlik łączy 
pokolenia”.

8. Prace przekazane na konkurs muszą być pracami własnymi, wykonanymi dowolną techniką, wcześniej 
nieopublikowanymi.

9. Każdy uczestnik może przekazać tylko jedną pracę.

10. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest dokonywanie Zgłoszeń w 
imieniu osób trzecich.

11. Uczestnik konkursu przekazując pracę oświadcza, że przysługuje mu prawo majątkowe i osobiste do 
przekazanej pracy.

12. Każdy uczestnik konkursu powinien opatrzyć pracę tytułem oraz swoimi danymi: imię i nazwisko 
dziecka, dane opiekuna/opiekunów, telefon kontaktowy. Prace nie podpisane, anonimowe nie będą 
zakwalifikowane do konkursu.

13. Biorąc udział w konkursie rodzice dziecka wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych oraz danych 
dziecka – w tym wizerunku - przez CERTE - Paweł Bilko, wydawce portalu Ornontowice INFO w celu 
rozstrzygnięcia konkursu oraz promowania Ornontowickiej Ligi Orlika.

14. Naruszenie przez uczestnika konkursu któregokolwiek z warunków konkursu oznaczać będzie nie 
zakwalifikowanie pracy do konkursu lub utratę prawa do nagrody.

Wyniki konkursu i nagrody

15. Jury powołane przez organizatora, spośród przekazanych prac wyłoni laureatów konkursu.

16. Kryteria oceny prac: zgodność z tematyką, estetyka pracy i oryginalność.

17. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi poprzez ogłoszenie zawierające tytuły nagrodzonych prac, ich 
fotografie oraz imiona i nazwiska zwycięzców na portalu www.ornontowiceinfo.pl w dniu 07-go czerwca
2018 roku. 
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18. Nagrodą główną w konkursie jest wyprowadzenie zawodnika jednej z drużyn które zakwalifikowały się 
do „Finału Ornontowickiej Ligi Orlika 2018” oraz specjalna dedykowana tej okazji koszulka ufundowana
prze firmę MERC-LUX.

19. Organizator konkursu dopuszcza możliwość zwiększenia puli nagród, jeżeli tylko znajdą się dodatkowi 
sponsorzy zaakceptowani zarówno przez organizatora konkursu jak i organizatora „Ornontowickiej Ligi 
Orlika”.

20. Dodatkowo wszystkie zgłoszone poprawnie prace zostaną wyróżnione pamiątkowym dyplomem.

21. Jury ma prawo do wytypowania dodatkowych nagród, jak i również prawo do nieprzyznania nagród.

22. Decyzja jury, co do wskazania laureatów konkursu oraz przyznania im nagród jest ostateczna.

23. Nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na inne nagrody rzeczowe, ani na ich równowartość pieniężną.

24. Postanowienia końcowe:

25. Przekazując pracę na konkurs, uczestnik zgadza się na ekspozycję pracy w miejscach wskazanych przez 
organizatora oraz na opublikowanie fotografii prac na stronach internetowych portalu OrnontowiceINFO 
oraz jego partnerów.

26. Autorzy zgadzają się na publikowanie zwycięskich prac i fotografii prac na wszelkich polach 
eksploatacji.

27. Biorąc udział w konkursie, uczestnik akceptuje jego regulamin.

28. Regulamin niniejszego konkursu będzie dostępny na stronie www.ornontowiceinfo.pl oraz w 
wyznaczonych miejscach na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolengo im. Karola Miarki w 
Ornontowicach.

29. Przekazując pracę na konkurs, uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady zawarte w niniejszym 
regulaminie.

30. Organizator zastrzega sobie prawo do:

a) zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych 
zdarzeń mających wpływ na organizowanie Konkursu.

b) odstąpienia od organizowania konkursu bez podania przyczyny,

c) nierozstrzygnięcia konkursu w przypadku zbyt małej ilości przekazanych prac,

d) rozstrzygania w kwestiach nieuregulowanych postanowieniami regulaminu.
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