
REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA DZIECI 

„WĘDKARSKA PRZYGODA” w 2017 ROKU. 

1. Organizatorem konkursu jest Zarząd Koła PZW w Lidzbarku. 

2. Konkurs rozpoczyna się 25 kwietnia 2017 r. i trwać będzie do 31-go maja 2017r. 

3. Temat prac konkursowych brzmi: „Wędkarska przygoda”. Bezpieczeństwo z wędką 

nad wodą. 
4. W konkursie mogą brać udział dzieci do 12 roku życia. 

5. Ocena konkursu odbędzie się w trzech kategoriach do 6 lat, 7-9 lat, 10-12 lat. 

Warunki uczestnictwa w konkursie. 

1. Prace konkursowe należy złożyć do 31.05.2017 roku w siedzibie Biura Zarządu Koła 

PZW w Lidzbark ul. Strażacka z dopiskiem konkurs „Wędkarska przygoda” 
2. Praca konkursowa ma być pracą plastyczną wykonaną w dowolnej technice format 

A4. Temat pracy: Bezpieczeństwo z wędką nad wodą. 

3. Prace przekazane na konkurs muszą być pracami własnymi, wykonanymi dowolną 

techniką, wcześniej nieopublikowanymi. 

4. Każdy z uczestników może przekazać tylko jedną pracę. 

5. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest 

wykonywanie prac w imieniu osób trzecich. 

6. Uczestnik konkursu przekazując pracę oświadcza, że przysługuje mu prawo 

majątkowe i osobiste do przekazanej pracy i jest jego własnością. 

7. Każdy uczestnik konkursu powinien opatrzyć pracę tytułem oraz swoimi danymi: imię 

i nazwisko, wiek i miejscowość zamieszkania. Dane dodatkowe to nr kontaktowy i adres 

zamieszkania. Dane te będą służyć do kontaktu organizatora z uczestnikiem konkursu. 

8. Prace nie podpisane, anonimowe nie będą zakwalifikowane do konkursu. 

9. Dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie do celów Konkursu i nie będą 

udostępniane podmiotom trzecim, bez zgody strony zainteresowanej. (np. publikacja w 

mediach) 

10. Naruszenie przez uczestnika konkursu któregokolwiek z warunków konkursu 

oznaczać będzie nie zakwalifikowanie pracy do konkursu lub utratę prawa do nagrody. 

Wyniki konkursu i nagrody 

1. Jury będzie powołane przez organizatora, spośród przekazanych prac wyłoni 

laureatów konkursu. 

2. Kryteria oceny prac: zgodność z tematyką, estetyka pracy i oryginalność. 

3. Jury spośród nadesłanych prac wyłoni z trzech kategorii wiekowych 

12 wyróżniających się, a z pośród nich 3 najlepsze, czyli po jednej w każdej 

kategorii wiekowej. 

4. Wyniki konkursu zostaną opublikowane do 09 czerwca 2017r r. na stronie 

internetowej Koła PZW w Lidzbarku. pod adresem: www.pzw.org.pl/1306/ 
Dodatkowo zostanie przekazana informacja o miejscu wręczenia upominków. 

5. Organizator przewiduje przesłanie laureatom upominków drogą pocztową. 

6. Dodatkowo przyznane zostaną upominki takie jak:  książki o tematyce wędkarskiej, 

gry planszowe, akcesoria wędkarskie oraz  gadżety Koła PZW w Lidzbarku 

7. Jury ma prawo do wytypowania dodatkowych nagród, jak i również prawo do 

nieprzyznania nagród. 



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

ostateczna. 

9. 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 oraz na 

opublikowanie fotografii prac na stronach internetowych www.pzw.org.pl/1306/ 
2. Autorzy zgadzają się na publikowanie zwycięskich prac i fotografii prac na wszelkich 

polach eksploatacji. 

3. Biorąc udział w konkursie, uczestnik akceptuje jego regulamin. 

4. Przekazując pracę na konkurs, uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady 

zawarte w niniejszym regulaminie. 

5. 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, 

rozstrzygania w kwestiach nieuregulowanych postanowieniami regulaminu. 

 

       Zarząd Koła PZW w Lidzbarku 


