
                       
 

 

Regulamin konkursu plastycznego  
 

„Konstytucja 3 Maja - ostatnia wola i testament gasnącej Ojczyzny’’. 
 

I. Postanowienia ogólne. 

1. Konkurs organizowany jest przez Dyrektora Zakładu Poprawczego w Studzieńcu, 

nazywanego dalej Organizatorem w związku z obchodami 230 -lecia uchwalenia Konstytucji 

3 Maja. 

2. Komunikaty oraz informacje dotyczące konkursu publikowane będą na stronie internetowej 

Organizatora: studzieniec.zp.gov.pl w zakładce ,,Aktualności’’,  

Konkurs ,,Konstytucja 3 Maja - ostatnia wola i testament gasnącej Ojczyzny’’. 

3. Wszelkie pytania dotyczące konkursu prosimy kierować na adres e-mail: 

d.pegza@studzieniec.zp.gov.pl 

4. Zgłoszenie się do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.  

5. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej: studzieniec.zp.gov.pl w 

zakładce ,,Aktualności’’ Konkurs ,,Konstytucja 3 Maja - ostatnia wola i testament gasnącej 

Ojczyzny’’. 

 

II. Uczestnicy konkursu. 

 

1. Konkurs ma charakter indywidualny.  

2. Konkurs skierowany jest do nieletnich  przebywających w schroniskach dla nieletnich  

i zakładach poprawczych, nazywanych dalej „Uczestnikami”. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do niedopuszczenia lub wykluczenia uczestnika z 

konkursu w przypadku:  

a) złamania postanowień Regulaminu,  

b) zachowań nieetycznych i sprzecznych z prawem,  

c) nadesłania materiału obrażającego uczucia religijne, nawołującego do zachowań 

agresywnych.  

4. Dany Uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie dwie prace.  
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III. Zadanie konkursowe. 

1. Zadaniem Uczestnika konkursu jest stworzenie pracy plastycznej związanej z tematem 

konkursu. 

2. Przez „pracę plastyczną” rozumie się pracę wykonaną przez Uczestnika: 

a) na kartce papieru formatu minimum A4, maksimum A3, przy użyciu jednej lub kilku 

spośród następujących  technik: kredki, pastele, flamastry, farby plakatowe, farby 

akwarelowe, wydzieranka, wyklejanka, kolaż (do wyklejanki, wydzieranki oraz kolażu można 

użyć dowolnych materiałów), 

b) odlewy gipsowe (zaleca się maksymalny wymiar 40 cm x 40 cm x 40 cm), 

c) prace w drewnie (zaleca się maksymalny wymiar w przypadku rzeźby 40 cm x 40 cm x 40 

cm, w przypadku płaskorzeźby lub pracy wypalanej 40 cm x 60 cm), 

d) metaloplastyka (zaleca się maksymalny wymiar 40 cm x 40 cm x 40 cm), 

e) haft dowolnym materiałem (zaleca się maksymalny wymiar 40 cm x 60 cm), 

3. Pracę plastyczną należy w sposób trwały opatrzyć następującymi informacjami: 

• Imię i nazwisko Uczestnika 

• Nazwa placówki 

• Imię i nazwisko Opiekuna (wychowawcy) 

• Kontakt do Opiekuna 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (druk dostępny do pobrania na stronie 

studzieniec.zp.gov.pl w zakładce ,,Aktualności’’ Konkurs ,,Konstytucja 3 Maja - ostatnia 

wola i testament gasnącej Ojczyzny’’. 

 

4.  Prace nadesłane na Konkurs muszą być własnymi pracami Uczestnika, nigdzie wcześniej 

niepublikowanymi i nieprzedstawianymi na innych konkursach. 

IV. Czas trwania konkursu oraz warunki nadsyłania prac. 

1. Termin nadsyłania prac upływa dnia 28 kwietnia 2021 roku.  

2. Prace należy przesyłać na adres: 

Zakład Poprawczy w Studzieńcu 

96-330 Puszcza Mariańska 

Studzieniec 20 A 

z dopiskiem „konkurs plastyczny”. 

3. Za termin dostarczenia uznaje się datę wpływu przesyłki do siedziby zakładu.                                                  

Prace wysłane „za pobraniem” nie podlegają przyjęciu. 

4. Prace zgłoszone do Konkursu nie będą zwracane autorom, stają się własnością 

Organizatora. 

V. Ocena prac i nagrody. 

1. Wszystkie nadesłane prace podlegają ocenie jury. Jury wybierze trzy najlepsze prace. 

Nagrody przewiduje się dla Uczestników, którzy zajmą trzy pierwsze miejsca. Ocena prac 

dokonywana przez jury nastąpi do dnia 30 kwietnia 2021 roku. Decyzja jury ma charakter 

ostateczny. 

2. Nagrody w konkursie ufundowane przez Dyrektora Zakładu Poprawczego w Studzieńcu 

będzie można odebrać osobiście w siedzibie Organizatora lub zostaną przesłane za 

pośrednictwem poczty. 
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3.Wybrane prace zostaną zamieszczone na stronie internetowej zakładu studzieniec.zp.gov.pl 
w zakładce ,,Aktualności’’ Konkurs ,,Konstytucja 3 Maja - ostatnia wola i testament 

gasnącej Ojczyzny’’. 

 

VI. Postanowienia końcowe. 

1. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym, nieograniczonym terytorialnie 

udzieleniem Organizatorowi praw autorskich na wykorzystanie nadesłanych prac w celach 

promocyjnych, jak również we wszystkich czynnościach związanych z jego realizacją. 

2. Biorąc udział w konkursie Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora 

jego danych osobowych.  

3. Dane osobowe Uczestników konkursu będą wykorzystywane wyłącznie do celów 

związanych z konkursem, przy zachowaniu zasad określonych w ustawie o ochronie danych 

osobowych (Dz. U. z 1997 nr 133 poz. 883).  

 

Piotr Pawlik 
Dyrektor Zakładu 
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