
KONKURS PLASTYCZNY 

2017 

„Kto się lubi, a kto czubi, 

czyli roślinno-zwierzęce duety z naszych ogrodów” 

 

REGULAMIN 

 

§ 1 

Organizatorem konkursu jest Ogród Botaniczny Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej z 

siedzibą w Lublinie przy ul. Sławinkowskiej 3. 

Konkurs rozpoczyna się w dniu 17.04.2017r. i trwa do 9.06.2017r. O udziale pracy w 

Konkursie decyduje termin wpłynięcia pracy do siedziby Organizatora, a nie data stempla 

pocztowego. 

Celem Konkursu jest:  

- zainteresowanie dzieci rodzimą florą i fauną,  

- nauka obserwacji przyrody,  

- zapoznanie ze zwierzętami pożytecznymi i szkodnikami w swoim najbliższym otoczeniu. 

 

§ 2 

Uczestnictwo w konkursie 

 

1. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych. 

2. Ustala się kategorie wiekowe autorów prac: 

Kategoria I – uczniowie klas I-III 

Kategoria II – uczniowie klas IV-VI 

3. Uczestnikiem Konkursu może być każde dziecko kwalifikujące się do podanych w 

punkcie 1.2 kategorii oraz będące mieszkańcem województwa lubelskiego.  

4. Od Uczestników konkursu wymagana jest zgoda i podpis rodziców/opiekunów, które 

należy dołączyć do Karty zgłoszenia. 



§ 3 

Przedmiot Konkursu i zasady uczestnictwa w Konkursie 

 

1. Przedmiotem konkursu jest autorska praca plastyczna płaska, nawiązująca do tytułu 

Konkursu „Kto się lubi, a kto czubi, czyli roślinno-zwierzęce duety z naszych ogrodów” 

2. Praca może być wykonana dowolną techniką plastyczną (rysunek, malarstwo, 

wyklejanka itp.) w dowolnym formacie, ale nie mniejszym niż A4 i nie większym niż 

B2. 

3. Przygotowana praca powinna posiadać jednego autora i być przez niego samodzielnie 

wykonana. 

4. Praca nie może być pracą wcześniej publikowaną w jakiejkolwiek formie lub zgłaszaną 

na inny konkurs. 

5. Uczestnik może zgłosić do konkursu tylko 1 pracę. 

6. Każdy autor może nadać swojej pracy tytuł nawiązujący do tytułu Konkursu oraz 

zawartości pracy. Tytuł pracy należy umieścić w Karcie zgłoszenia uczestnictwa.  

7. Nadesłanie lub złożenie prac konkursowych jest równoznaczne z potwierdzeniem 

uczestnictwa w Konkursie i akceptacją zasad niniejszego Regulaminu. 

8. Przystępując do Konkursu, Uczestnik wyraża zgodę na komunikowanie się z nim drogą 

elektroniczną lub telefoniczną. 

9. Prace niezgodne z Regulaminem nie będą brały udziału w Konkursie. 

10. Udział w Konkursie jest dobrowolny. Uczestnik ma prawo zrezygnować w każdym 

czasie z udziału w Konkursie. 

11. Organizator nie zwraca prac nagrodzonych i wyróżnionych w Konkursie. Prace, które 

nie zostaną nagrodzone lub wyróżnione można odebrać w siedzibie Organizatora w 

terminie do 30 dni od daty rozstrzygnięcia Konkursu. Po tym czasie prace przechodzą 

na własność Organizatora. Prace nie będą odsyłane – odbiór osobisty przez Uczestnika 

lub osobę uprawnioną. 

12. Uczestnik nadsyłający lub składający pracę wyraża zgodę na przetwarzanie przez 

Organizatora jego danych osobowych na potrzeby związane z przeprowadzeniem 

Konkursu. 

 

 



13. Nadesłanie lub przekazanie pracy na Konkurs jest równoznaczne ze złożeniem 

oświadczenia woli autora o nieodpłatnym przeniesieniu praw autorskich majątkowych 

do rozporządzania i korzystania z prac na Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w 

Lublinie na polach eksploatacji wskazanych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i 

prawach pokrewnych do celów marketingowych i promocyjnych, a w szczególności do 

upubliczniania na stronie internetowej, w wydawnictwach, wystawach organizowanych 

przez Ogród Botaniczny UMCS. Przeniesienie praw wywiera skutek w przypadku 

nagrodzenia lub wyróżnienia danej pracy w Konkursie, co jest równoznaczne z 

akceptem przeniesienia praw przez Organizatora Konkursu. 

14. Przystępujący do Konkursu Uczestnik akceptuje w całości niniejszy Regulamin. 

 

§ 4 
 

Zasady zgłaszania udziału w Konkursie 
 
 
 
1. Prace konkursowe należy przesłać na adres Organizatora lub dostarczyć osobiście przez 

Uczestnika, do siedziby Organizatora (w godz. 7.00-15.00; pon.- pt.) wraz z Kartą zgłoszenia 

uczestnictwa, która znajduje się w Załączniku nr 1 do Regulaminu oraz dopiskiem na 

kopercie „Konkurs Plastyczny w Ogrodzie Botanicznym UMCS 2017”:  

      

       Adres Organizatora:  
 

Ogród Botaniczny UMCS, ul. Sławinkowska 3, 20-810 Lublin  
 
2. Termin złożenia prac mija 9.06.2017 r. o godz. 15.00. 
 
3. Do  każdej  pracy  należy  dołączyć  Kartę  zgłoszenia  uczestnictwa  (według  wzoru 

stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu) z tytułem pracy, imieniem i 

nazwiskiem autora, kategorią wiekową, klasą, adresem e-mail oraz numerem telefonu 

kontaktowego, podpisem rodziców/opiekunów potwierdzającym ich zgodę na przetwarzanie 

danych osobowych dziecka do celów Konkursu oraz na wykorzystanie nagrodzonej lub 

wyróżnionej pracy do celów marketingowych, w szczególności do upublicznienia na stronie 

internetowej, w wydawnictwach, wystawach organizowanych przez Organizatora. 
  
4. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikowania prac, które nie spełniają wymagań 

określonych w Regulaminie.  
 
5. Organizator nie odpowiada za uszkodzenie prac w czasie transportu.  

 

 

 



 

§ 5 
 

Ocena prac 
 

 

1. Prace biorące udział w Konkursie będą oceniane przez Komisję Konkursową, która dokona 

oceny pod kątem:  

1) trafności doboru tematu; 

2) oryginalności wykonania pracy; 

3) estetyki wykonania pracy; 

4) samodzielności wykonania. 

 

2. Komisja Konkursowa dokona wyboru najlepszych prac, wskazując I, II i III miejsce w każdej 

kategorii konkursowej. Komisja Konkursowa ma prawo przyznać dodatkowe wyróżnienia 

pozostałym Uczestnikom Konkursu. 
 
3. Za zajęcie poszczególnych miejsc przewidziane są nagrody rzeczowe oraz dyplomy.  
 
4. Fotografie nagrodzonych i wyróżnionych prac będą umieszczone w galerii na stronie 

internetowej Organizatora, a prace prezentowane na pokonkursowej wystawie w dniu 

rozdania nagród. Uczestnicy Konkursu zostaną poinformowani o terminach i miejscu 

wszystkich ww. wydarzeń przez e-mail lub telefonicznie.  
 
5. Laureaci Konkursu oraz autorzy wyróżnionych prac, zostaną poinformowani o wynikach 

Konkursu drogą elektroniczną lub telefoniczną.  
 
6. Lista  Laureatów  oraz  autorów  wyróżnionych  prac  zostanie  ogłoszona  na  stronie  
 

internetowej Organizatora, nie później niż 14.06.2017 r. Rozdanie nagród przewidziane 
 

jest w dniu 20.06.2017 r. 
 
7. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne.  
 

 

§ 6  
 

Postanowienia końcowe 
 
 
 
1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się w szczególności 

przepisy Kodeksu cywilnego oraz przepisy ustawy o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych.  
 
2. Wszelkie spory, mogące wyniknąć pomiędzy Organizatorem a Uczestnikami Konkursu, 

będą rozstrzygane przez właściwe sądy powszechne w Lublinie.  
 



 

 

3. Regulamin niniejszego Konkursu dostępny jest na stronie internetowej Organizatora 

http://www.umcs.pl/pl/ogrod-botaniczny.htm w zakładce: Działalność Społeczna  
 
4. Wszystkie prace będą traktowane z największą starannością, jednak organizatorzy nie biorą 

odpowiedzialności za ich ewentualne uszkodzenie lub zaginięcie w transporcie pocztowym 

lub innym.  

5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu w każdym czasie bez podania 

przyczyny. 

 

 

 


