
REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO 

pn. „PORTRET CHEŁMŻYŃSKIEGO POMOCNIKA ŚW. MIKOŁAJA” 

organizowanego przez: 

Stowarzyszenie Tumska 14 oraz Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. Juliana Prejsa – ChOK  

Cel Konkursu: 

Rozwijanie wrażliwości estetycznej mieszkańców Chełmży oraz pobudzanie ich do aktywności twór-
czej, budowanie tożsamości lokalnej mieszkańców Chełmży. 

§1 Organizator 

Organizatorem Konkursu plastycznego jest Stowarzyszenie Tumska 14 oraz Powiatowa i Miejska Bi-
blioteka Publiczna im. Juliana Prejsa – ChOK. 

§2 Czas trwania Konkursu 

Konkurs rozpoczyna się 20. listopada, a kończy się 4. grudnia 2017 r. 

§3 Warunki uczestnictwa 

1. Uczestnikami Konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz szkół 
średnich. 

2. Uczestnicy przygotowują prace plastyczne przedstawiające portret chełmżyńskiego pomocnika 
św. Mikołaja. Technika wykonania pracy jest dowolna. Obowiązujący format to A4. W pracy, 
oprócz sylwetki postaci, powinien pojawić się element związany z Chełmżą. Konkurs nie obejmuje 
prac przestrzennych.  

3. Zgłoszenie prac do Konkursu jest równoznaczne z przekazaniem na rzecz Organizatora praw  
autorskich do nich, zgodnie z art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawach autorskich i pra-
wach pokrewnych (Dz.U. 2006 nr 90 poz. 631) a także praw do publikacji w wydawnictwach 
wszelkiego typu, wydawanych przez Organizatora oraz w Internecie. 

4. Rodzice/opiekunowie uczestników w metryczce przyklejonej na odwrocie każdej pracy konkur-
sowej (wzór zgłoszenia w załączniku nr 2) pisemnie wyrażają zgodę na udział w Konkursie oraz na 
przetwarzanie danych osobowych. 

5. Dane osobowe uczestników Konkursu będą wykorzystane wyłącznie w celach związanych z  Kon-
kursem i późniejszą prezentacją oraz wykorzystaniem dostarczonych prac. Jednocześnie, poprzez 
podanie danych osobowych, uczestnik wyraża zgodę na opublikowanie imienia i nazwiska oraz 
pracy konkursowej na stronie internetowej i materiałach promocyjnych Organizatora. 

6. Administratorem danych osobowych jest Organizator. 

7. Biorąc udział w Konkursie uczestnik wyraża zgodę na zastosowanie się do niniejszego regulaminu. 

§4 Termin i warunki dostarczenia prac 

1. Prace należy lub dostarczyć do Chełmżyńskiego Ośrodka Kultury, na adres: 

Chełmżyński Ośrodek Kultury 

 ul. Bydgoska 7, 87-140 Chełmża, I piętro, biuro CHOK 

z dopiskiem na kopercie: Konkurs „PORTRET CHEŁMŻYŃSKIEGO POMOCNIKA ŚW. MIKOŁAJA”  
w terminie do 4. grudnia 2017 r. 



2. Prace są zgłaszane do Konkursu przez opiekuna zajęć lub nauczyciela. Na odwrocie każdej pracy 
należy trwale przymocować metryczkę (wzór w załączniku nr 2), na której będzie: 

 Imię i nazwisko autora, klasa, 

 tytuł pracy, 

 nazwa i adres placówki (pieczęć) 

 zgoda rodziców na udział dziecka w konkursie i przetwarzanie danych osobowych – 
podpisana przez rodzica 

 imię i nazwisko telefon kontaktowy i adres e-mail opiekuna oraz zgoda na przetwarzanie 
jego danych osobowych. 

3. Prace dostarczone po terminie nie będą oceniane. 

4. Prace przechodzą na własność Organizatora i nie będą odsyłane. 

§ 5 Zasady przyznawania nagród 

1. Komisja wyłoniona przez Organizatora Konkursu, czyli Stowarzyszenie Tumska 14 w Chełmży wy-
łoni zwycięskie prace w trzech przedziałach wiekowych: 

 klasy IV-VI szkoły podstawowej, 

 klasy VII szkoły podstawowej oraz II i III klasy gimnazjów, 

 uczniowie szkół średnich 

2. Spośród zgłoszonych do Konkursu prac Komisja wybierze  9 (3 w każdej kategorii wiekowej), przy-
znając nagrody zarówno zwycięzcom.  

3. Jury ma także prawo przyznać dodatkowe wyróżnienia lub nie przyznać maksymalnej liczby na-
gród w poszczególnych kategoriach. 

4. Prace nie spełniające warunków regulaminowych nie będą klasyfikowane przez Komisję. 

5. Decyzja Komisji jest ostateczna i nieodwołalna. 

6. Ogłoszenie wyników nastąpi 8. Grudnia 2017r. podczas uroczystego podsumowania Konkursu, 
które odbędzie się na sali imprezowej Chełmżyńskiego Ośrodka Kultury o godz. 17:00. 

§ 6 

Niniejszy Regulamin jest dostępny w biurze Chełmżyńskiego Ośrodka Kultury (ul. Bydgoska 7, 87-140 
Chełmża), oraz na stronie internetowej chokus.wordpress.com. Szczegółowe informacje o Konkursie 
można uzyskać pod numerem telefonu, 056/ 675 61 15 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: 
chok.chelmza@gmail.com 


