
REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z
NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI, BĘDĄCEGO FORMĄ REKRUTACJI DO PROJEKTU

PT.: „ARTYSTYCZNE INSPIRACJE POPRZEZ ANIMACJE”. 

Informacje podstawowe: 

1. Organizatorem konkursu jest Fundacja „Wygrajmy Razem” z Dąbrowy Górniczej
2. Konkurs rozpoczyna się 1 czerwca i potrwa do 15 czerwca 2016. 
3. Temat konkursu: „Moje wyśnione wakacje”.
4. W konkursie mogą brać udział tylko dzieci i młodzież w wieku 10 – 16 lat, posiadające 

orzeczenie lub inny dokument stwierdzający niepełnosprawność fizyczną. 

Warunki uczestnictwa w konkursie:

1. Prace konkursowe należy wysłać drogą pocztową na adres biura Organizatora – Fundacji 
„Wygrajmy Razem” wraz z załącznikiem tj. kartą zgłoszenia, kserokopią orzeczenia lub 
innego dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność do dnia 15 czerwca 2016. 

2. Adres biura Organizatora: siedziba Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego Dla 
Dzieci Słabo Widzących i Niewidomych im. Zofii Książek – Bregułowej. Ul. Swobodna 59, 
41 – 303 Dąbrowa Górnicza. Tel. 696094857.

3. Prace konkursowe należy wysyłać na podany powyżej adres z dopiskiem „Fundacja 
Wygrajmy Razem – konkurs”.

4. Praca konkursowa ma być pracą plastyczną wykonaną na papierze formatu A4 w dowolnej 
technice (wyklejanka, rysunek, malunek itp.). Temat pracy: „Moje wyśnione wakacje”. 

a) W przypadku uczestników niewidzących, wymagane jest dołączenie informacji opisującej 
pracę plastyczną, aby jury mogło poprawnie zinterpretować zamysł artystyczny. Jury nie 
będzie brało pod uwagę strony kompozycyjnej, czy stylistycznej opisu, a jedynie treść 
merytoryczną pozwalającą ocenić prace uczestnika. 

5. Prace przekazane na konkurs muszą być pracami własnymi, wcześniej nieopublikowanymi. 
Każdy z uczniów może przekazać tylko jedną pracę.

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

7. Każdy uczestnik konkursu powinien opatrzyć pracę na jej odwrocie tytułem oraz swoimi 
danymi: imię i nazwisko. Prace nie podpisane, anonimowe nie będą brane pod uwagę. 

8. Dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie do celów Projektu pt. „Artystyczne 
inspiracje poprzez animacje”.

9. Uczestnik z pośrednictwem prawnego opiekuna wyraża zgodę na przetwarzanie danych 
osobowych przez Organizatora i Grantodawcę, jakim Jest Państwowy Fundusz Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych (PFRON). 

10.  Naruszenie przez uczestnika konkursu któregokolwiek z warunków konkursu 
oznaczać będzie nie zakwalifikowanie pracy do konkursu, a tym samym utratę prawa do 
udziału w projekcie. 

Wyniki konkursu i nagrody:

1. Jury powołane przez Organizatora, spośród przekazanych prac wyłoni 20 laureatów, którzy 
staną się uczestnikami warsztatów z tworzenia filmów animowanych. Dodatkowo z pośród 
20 wyróżnionych prac, jury wybierze 3 najlepsze, których autorzy otrzymają 3 równorzędne 



nagrody rzeczowe. 
2. Kryteria oceny prac: zgodność z tematyką, estetyka pracy i oryginalność.
3. Ogłoszenie wyników nastąpi poprzez publikacje nazwisk laureatów na stronie Organizatora 

www.wygrajmyrazem.org.pl dnia 20 czerwca. Laureaci zostaną również poinformowani 
drogą mailową i telefonicznie. Prawidłowo wypełnione i podpisane zgłoszenie 
równoznaczne jest ze zgodą na udział w projekcie pt. „Artystyczne inspiracje poprzez 
animacje”. 

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

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

Postanowienia końcowe:

1. Przekazując pracę na konkurs, uczestnik zgadza się na ekspozycję pracy podczas konferencji
wieńczącej projekt „Artystyczne inspiracje poprzez animacje” i prezentowanie jej na stronie 
www Organizatora oraz na innych stronach web (min. portale społecznościowe).

2. Autorzy zgadzają się na publikowanie zwycięskich prac i fotografii prac na wszelkich 
polach eksploatacji. Po zakończeniu projektu prace plastyczne zostaną zwrócone 
uczestnikowi osobiście lub droga pocztową. 

3. Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku wyłącznie do celów 
związanych z promocją projektu pt. „Artystyczne inspiracje poprzez animacje” i Fundacji 
„Wygrajmy Razem”. 

4. Biorąc udział w konkursie, uczestnik akceptuje jego regulamin.
5. Regulamin niniejszego konkursu będzie dostępny na stronie www.wygrajmyrazem.org.pl 
6. Przekazując pracę na konkurs, uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady zawarte w 

niniejszym regulaminie.
7. 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) w przypadku, gdy liczb prac równa będzie liczbie 20 osób kwalifikowanych do udziału w 
warsztatach, Organizator zakwalifikuje wszystkich uczestników konkursu. 

e) w przypadku rezygnacji, któregoś z laureatów z udziału w warsztatach, na jego miejsce zostanie 
zakwalifikowany uczestnik ze stworzonej przez jury listy rezerwowej. 

http://www.wygrajmyrazem.org.pl/
http://www.wygrajmyrazem.org.pl/

