
REGULAMIN
KONKURSU PLASTYCZNEGO

„Moje wymarzone ciastko”

§ 1
Organizatorem konkursu plastycznego pt. „Moje wymarzone ciastko”, zwanego dalej konkursem, 
jest stowarzyszenie tutajteraz, zwane dalej Organizatorem. Współorganizatorem jest Kawiarnia 
Siedlecka. Partnerem konkursu jest sklep dla plastyków Artysta. Sponsorami konkursu są: firma 
Blue Almonds, sklep Koala, sala zabaw Kangurek.

§ 2
Celem konkursu jest pobudzenie u uczestników wyobraźni plastycznej i kreatywności oraz 
umożliwienie prezentacji uzdolnień na szerokim forum.

§ 3
Temat konkursu: Moje wymarzone ciastko
Interpretacja tematu jest dowolna i zależna od osoby wykonującej pracę.

§ 4
Regulamin konkursu jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej 
Organizatora (www.kulturasiedlecka.pl, www.tutajteraz.org). Szczegółowe informacje nt. konkursu 
można uzyskać pod numerem telefonu 608 657 713 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: 
stowarzyszenie.tutajteraz@gmail.com.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.

§ 5
Konkurs jest skierowany do uczestników indywidualnych w wieku 3-10 lat.

§ 6
Warunki uczestnictwa:
1. Prace do konkursu są zgłaszane przez osoby indywidualne.
2. Udział w konkursie wymaga przedłożenia organizatorowi prac związanych z tematem 
konkursu.
3. Prace będą mogły być wykonane w dowolnej technice.
4. Uczestnicy mogą wykonywać prace dwuwymiarowe, jak również przestrzenne, w formie 
rzeźb czy instalacji.
5. Prace mogą być zgłaszane wyłącznie jako prace wykonane indywidualnie.
6. Do każdej pracy należy dołączyć metryczkę, na której należy wpisać imię, nazwisko i wiek 
autora, tytuł pracy, adres do korespondencji i telefon kontaktowy rodzica lub opiekuna.
7. Dane osobowe uczestników będą wykorzystywane wyłącznie w celu wyłonienia zwycięzcy 
i przyznania nagrody. Warunkiem udziału w konkursie jest załączenie do przesłanej pracy, 
pisemnego oświadczenia prawnych opiekunów autora o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych 
osobowych podopiecznego dla potrzeb niezbędnych dla realizacji konkursu, zgodnie z ustawą z 
dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z 
późn. zm.).



8.  Zgłoszenie pracy do konkursu jest związane z nieodpłatnym przeniesieniem autorskich 
praw majątkowych do pracy na rzecz Organizatora, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 
1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.), 
oraz zgody na publikację w wydawnictwach wszelkiego typu, wydawanych przez Organizatora, 
oraz w Internecie.

§ 7

Nagrody
Nagrody w konkursie będą przyznawane indywidualnie – dla autorów najlepszych prac. Komisja 
konkursowa przyzna trzy miejsca (I, II i III), których laureaci otrzymają zestawy nagród ufundowane 
przez:
Kawiarnię Siedlecką (prowadzoną przez Cukiernię z Klonowej) – torty urodzinowe, do odebrania w 
dowolnym terminie, dla laureatów miejsca I, II i II;
Sklep Koala – upominki dla laureatów miejsca I, II i II;
sklep plastyczny Artysta – upominki dla laureatów miejsca I, II i II;
salę zabaw Kangurek w Siedlcach – urodziny dla laureatów miejsca I, II i II w dowolnym terminie 
dla grupy do 8 osób (za dodatkowych uczestników urodzin opłata zgodna z cennikiem);
Blue Almonds – upominki dla laureatów.

Nagrodą specjalną przyznaną przez Kawiarnię Siedlecką będzie włączenie autorskiego ciastka 
nazwanego imieniem zwycięzcy do stałej oferty kawiarni.

§ 8
Termin i warunki nadsyłania prac 
1. Prace należy dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą, z dopiskiem „Konkurs Plastyczny” w 
terminie do 25 lutego 2015 r. do godz. 16.00 na adres Organizatora: 

Galeria Kultura
ul. 3 Maja 44/2
08-110 Siedlce

lub do Kawiarni Siedleckiej, ul. Bpa. I. Świrskiego 60 (naprzeciw katedry)
 
3. Prace dostarczone po terminie nie będą oceniane. Obowiązuje data wpływu.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe podczas wysyłki. 
5. Prace przechodzą na własność organizatora i nie będą odsyłane. 

§ 9
Zasady przyznawania nagród:
1. O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje powołana w tym celu Komisja Konkursowa, 
zwana dalej Komisją. Skład Komisji ustala Organizator.
2. Prace niespełniające warunków regulaminowych nie będą klasyfikowane przez Komisję. 
3. Komisja dokona wyboru trzech prac konkursowych i przyzna nagrodę główną oraz nagrodę 
drugiego i trzeciego stopnia.
4. Komisja zastrzega sobie prawo wyłonienia dodatkowych prac, które uzyskają wyróżnienia. 
5. Wszyscy laureaci konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy.
6. Decyzja Komisji jest ostateczna i nieodwołalna. 
7. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 28 lutego 2015 r. 



8. Informacja o wynikach, terminie i miejscu wręczenia nagród zostanie podana po 
rozstrzygnięciu konkursu na stronie internetowej Organizatora. 
9. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o przyznaniu nagród oraz terminie i miejscu ich 
wręczenia telefonicznie i mailowo.
10. Laureaci konkursu, którzy nie będą mogli uczestniczyć w uroczystości wręczenia nagród, 
będą mogli odebrać nagrody w terminie późniejszym w siedzibie Organizatora.

§ 10
Udział w konkursie oznacza zgodę jego uczestnika na warunki określone w niniejszym 
Regulaminie. 

Wersja druga z dnia: 24.02.2015.


