
Wojewódzki Konkurs Plastyczno - Literacki  

dla dzieci i młodzieży 

„Nici losu - opowieści o pokoju” 

 

 

REGULAMIN KONKURSU 
 

I. ORGANIZATOR: 

 

1. Fundacja Neptuna Sięgajcie Gwiazd, ul. Ogińskiego 15, 71-431 Szczecin. Konkurs odbywa się 

w ramach Światowego Projektu Pokoju Wieczna Miłość Wojciecha Siudmaka. Koordynator 

konkursu – Dorota Kawecka tel. 694 459 592. 

2. WSPÓŁORGANIZATOR: 

Pałac Młodzieży – Pomorskie Centrum Edukacji, Al. Piastów 7, 70-327 Szczecin. 

 

        Temat konkursu inspirowany obrazem Wojciecha Siudmaka: 

„Nici Losu - opowieści o pokoju” 

 
II. ZAŁOŻENIA KONKURSU 

 

1. Prace plastyczne i literackie powinny wpisywać się w temat opowieści o pokoju oraz 

promowania idei tolerancji, porozumienia, współpracy, solidarności i harmonii.  

2. Technika prac plastycznych: dowolna trwała technika płaska. 

3. Format prac: prace plastyczne tylko w formacie A3 (297×420 mm). Prace literackie: 

maksymalna objętość: dwie strony A4 tekstu, w formie wydruku pliku komputerowego, 

czcionka times new roman, rozmiar 12. 

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

niepublikowanymi oraz nie przedstawianymi na innych konkursach. 

5. Zgłoszeń prac dokonywać mogą przedstawiciele szkół i placówek oświatowych. Każda 

placówka może nadesłać pięć prac plastycznych i pięć prac literackich w każdej grupie 

konkursowej. Przekroczenie tej liczby skutkować będzie zakwalifikowaniem do Konkursu 

jedynie pięciu spośród złożonych, dowolnie wybranych przez Organizatora prac.   

6. Grupy konkursowe: 

I grupa: uczniowie klas 1, 2 i 3 szkół podstawowych 

II grupa: uczniowie klas 4, 5 i 6 szkół podstawowych 

III grupa: uczniowie gimnazjów 

IV grupa: uczniowie szkół ponadgimnazjalnych 

V grupa: uczestnicy innych placówek oświatowych 

7. Prace należy dostarczyć lub przesłać do dnia 23 września 2016 r. do siedziby Pałacu Młodzieży, 

Al. Piastów 7, 70-327 Szczecin. W przypadku wysyłania prac pocztą o przyjęciu prac do 

konkursu nie decyduje data stempla pocztowego. Prace konkursowe należy składać  

w zamkniętych, zbiorczych kopertach z danej placówki. Prosimy nie przesyłać prac 

zapakowanych w rulon. 

8. Prace przesłane powinny być trwale i czytelnie podpisane: - pełne imię i nazwisko autora pracy, 

wiek, klasa, pełna nazwa i adres szkoły, imię i nazwisko oraz kontakt do osoby zgłaszającej 

(instruktora, opiekuna, rodzica), mail, telefon. Do każdej pracy powinno być dołączone 

oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego  w związku z udziałem dziecka w Konkursie, 

stanowiące załącznik do niniejszego Regulaminu. 



9. Prace nadesłane na konkurs stają się własnością organizatora. Organizator nie zwraca prac 

nadesłanych na konkurs. Organizator zastrzega sobie możliwość publikacji nadesłanych prac  

w dowolnych formach (ekspozycja, reprodukcje fotograficzne, wykorzystanie na stronach 

internetowych, w mediach społecznościowych, w publikacjach) i bez ograniczeń terminowych, 

z możliwością podania imienia, nazwiska i wieku autora pracy. Prace nagrodzone i wyróżnione 

w konkursie będą prezentowane na pokonkursowej wystawie czasowej w Filharmonii im. 

Mieczysława Karłowicza w Szczecinie. 

10. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją warunków regulaminu oraz zgodą na 

przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu, dla potrzeb promocyjnych zgodnie  

z Ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997, Dz. U. nr 133 poz. 833 z późn. zm. 

11. W konkursie nie mogą brać udziału dzieci pracowników Fundacji Neptuna Sięgajcie Gwiazd, 

fundatorów nagród lub członków Jury. 

12. Udział w konkursie jest bezpłatny. 

 

III. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU I NAGRODY 

 

1. Wyboru zwycięskich prac dokona jury w składzie: 

 Wojciech Siudmak - artysta malarz, autor Światowego Projektu Pokoju Wieczna Miłość  

 Inga Iwasiów - pisarka, profesor literaturoznawstwa 

 Artur Sawczuk - dyrektor Liceum Plastycznego w Szczecinie 

 Emilia Sadowska - reżyser  

 Dorota Kawecka - kanclerz Fundacji Neptuna Sięgajcie Gwiazd 

2. Jury przyzna po jednej nagrodzie głównej w każdej z dwóch kategorii (praca plastyczna oraz 

praca literacka), niezależnie od grupy wiekowej. 

3. Jury przyzna po trzy nagrody w każdej z kategorii (praca plastyczna oraz praca literacka)  

w każdej z pięciu grup konkursowych.  

4. Organizatorzy konkursu i Jury zastrzegają możliwość utworzenia i przyznania nagród 

pozaregulaminowych. 

5. Wszystkie nagrodzone prace zostaną zaprezentowane na wystawie w Filharmonii im. 

Mieczysława Karłowicza w Szczecinie. Wernisaż wystawy „Nici losu - opowieści o pokoju” 

odbędzie się 2 października 2016 r. o godzinie 12.00. Podczas wernisażu autorzy prac otrzymają 

nagrody z rąk Wojciecha Siudmaka. Wystawa trwać będzie od 2 do 14 października.  

6. Nagroda główna w kategorii praca plastyczna to:  album Wojciecha Siudmaka z dedykacją dla 

autora. Nagroda główna w kategorii praca literacka to: Dwutomowe wydanie książki 

„Przemyślny szlachcic don Kichot z Manczy” z ilustracjami Wojciecha Siudmaka z dedykacją 

dla autora pracy.  

7. Autorzy wszystkich wyróżnionych prac otrzymają wartościowe nagrody rzeczowe. 

8. Dodatkową nagrodę dla autorów wszystkich nagrodzonych prac stanowi możliwość 

uczestniczenia w specjalnych dwudniowych warsztatach plastycznych zorganizowanych  

w Liceum Plastycznym w Szczecinie. Termin warsztatów zostanie podany po ogłoszeniu 

wyników podczas wernisażu wystawy.  

9. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Fundacji Neptuna Sięgajcie Gwiazd 

www.siegajciegwiazd.pl oraz na stronie Pałacu Młodzieży – Pomorskiego Centrum Edukacji 

www.palac.szczecin.pl dnia 27 września 2016 roku.  

10. Laureaci konkursu zostaną poinformowani o wynikach konkursu przez organizatora drogą 

mailową lub telefonicznie. 

11. Organizator nie zapewnia noclegów i nie zwraca kosztów podróży laureatom konkursu. 

12. Wszelkie kwestie sporne związane z rozumieniem niniejszego Regulaminu oraz przebiegu 

Konkursu rozstrzyga Organizator. Decyzja Organizatora jest ostateczna. 

http://www.palac.szczecin.pl/


IV. Prawa autorskie i dane osobowe 

 

1. Przekazanie pracy plastycznej na Konkurs jest równoznaczne ze złożeniem przez jej autora 

oświadczenia, że przysługuje mu prawo majątkowe i osobiste do przekazanej pracy oraz 

udzieleniem przez autora Organizatorowi nieodpłatnej, nieograniczonej w czasie i terytorialnie 

licencji wyłącznej na wykorzystanie pracy konkursowej na następujących polach eksploatacji:  

a) druk lub powielenie w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie, 

b) upublicznienie lub używanie w Internecie oraz w innych formach utrwaleń 

nadających się do rozpowszechniania (np. nośniki magnetyczne, elektroniczne, 

optyczne, CD-ROM,  wprowadzenie do obrotu, wprowadzenie do pamięci 

komputera),  

c) prezentowania prac na wystawach pozostających w związku z celami Konkursu oraz 

zgodą na ich publiczne wykorzystanie. 

2. Realizacja Konkursu i jego celów, w tym procedura wyłaniania laureatów oraz przekazywanie 

nagród przewidzianych w Regulaminie, nie stanowią przetwarzania danych osobowych  

w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz.U. z 

2014 r. poz. 1182 z późn. zm.).  

 



Załącznik  

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE  

 

rodziców/opiekunów prawnych w związku z udziałem dziecka  

w Konkursie plastyczno-literackim Nici Losu - opowieści o pokoju 

 

 

 

Ja, niżej podpisany ................................................................................................ (imię i nazwisko):  

wyrażam zgodę na udział dziecka ............................................................................................. ... (imię 

i nazwisko) w Konkursie plastyczno-literackim Nici Losu - opowieści o pokoju na zasadach 

określonych w Regulaminie Konkursu; 

 

a ponadto: 

 

1. oświadczam, że mój podopieczny/dziecko jest autorem zgłoszonej pracy oraz że przysługuje mu 

prawo majątkowe i osobiste do zgłoszonej pracy konkursowej; 

 

2. udzielam w imieniu podopiecznego/dziecka Organizatorowi nieodpłatnej, nieograniczonej w 

czasie i terytorialnie licencji wyłącznej na wykorzystanie pracy konkursowej na następujących 

polach eksploatacji:  

 a) druk lub powielenie w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie;  

 b) upublicznienie lub używanie w Internecie oraz w innych formach utrwaleń nadających się 

 do rozpowszechniania (np. nośniki magnetyczne, elektroniczne, optyczne,  wprowadzenie do 

 obrotu, wprowadzenie do pamięci komputera);  

 c) prezentowanie prac na wystawach pozostających w związku z celami Konkursu 

 

3. udzielam Organizatorowi nieodpłatnej zgody na pierwsze publiczne wykorzystanie pracy 

konkursowej; 

 

4. nieodpłatnie przenoszę na Organizatora prawo własności złożonego egzemplarza pracy 

konkursowej;  

 

a także udzielam w imieniu podopiecznego/dziecka oraz własnym upoważnienia do wykorzystania 

danych osobowych dziecka w celach wynikających z organizacji Konkursu, na zasadach 

określonych w Regulaminie, oświadczając jednocześnie, iż dane podaję dobrowolnie, wiem o 

prawie dostępu do nich oraz do ich poprawiania. 

 

 

.........................................................................................................  

czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego Uczestnika Konkursu,  

 

 

 

miejscowość i data  

 



 
 


