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REGULAMIN KONKURSU „Moja Europa'' 
 

 
 

§ 1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 

1.   Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie „ Moja 

Europa", zwanym dalej „Konkursem”. Każda osoba przystępująca do Konkursu 

akceptuje warunki Regulaminu zawarte poniżej. 
 

2.   Czas trwania konkursu obejmuje okres od 9 maja do 7 września 2018 roku. 
 

§ 2 

ORGANIZATOR I PARTNER 
 

Organizatorem     Konkursu     jest     Danuta     Jazłowiecka,     Posłanka     do     
Parlamentu Europejskiego  z  biurem  poselskim  w  Opolu,  przy  ul.  Łangowskiego  1/4,  
zwana  dalej „Organizatorem”.  Partnerem  Konkursu  jest  Miejska  Biblioteka  
Publiczna  w  Opolu, z siedzibą w Opolu, przy ul. Minorytów 4, zwana dalej „Partnerem”. 

 

 
 
 

§ 3 

CEL KONKURSU 
 

Celem  Konkursu  jest  promowanie  i  upowszechnianie  wśród  dzieci  ze  szkół 

podstawowych na terenie województwa opolskiego wiedzy na temat Unii Europejskiej 

oraz kształtowanie tożsamości europejskiej przy wykorzystaniu ich umiejętności 

plastycznych. 
 

§ 4 

UCZESTNICY KONKURSU 
 

1.   Konkurs ma charakter otwarty i skierowany jest do uczniów szkół 
podstawowych z województwa opolskiego. 

 

2.   W   Konkursie   mogą   wziąć   udział   uczniowie   klas   I-VI.   Jeden   uczeń   może 

przygotować jedną pracę konkursową. Prace powinny być wykonane 

indywidualnie i samodzielnie. 

 

3. W Konkursie nie mogą brać udziału członkowie rodziny posłanki Danuty 

Jazłowieckiej lub jej pracowników.  
 

4.   Prace konkursowe mogą być zgłaszane do jednej z dwóch kategorii 
wiekowych: 

 

- uczniowie klas I-III, 
 

- uczniowie klas IV-VI. 
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5.  Dopuszcza się możliwość uczestnictwa nieograniczonej liczby uczniów z jednej 

i tej samej szkoły. Do udziału w Konkursie może przystąpić nieograniczona 

liczba kandydatów. 

 

6.   Uczestnictwo w Konkursie jest całkowicie dobrowolne. 
 

 
 
 

§ 5 

ZASADY KONKURSU 
 

1.   Konkurs jest jednoetapowy i polega na wykonaniu pracy konkursowej  zgodnej 

z tegorocznym tematem Konkursu: 

– uczniowie klas I-III Postaci z europejskich bajek -  zadaniem uczestnika jest 

graficzne przedstawienie dowolnej postaci z bajki pochodzącej z kraju 

członkowskiego Unii Europejskiej; 

- uczniowie klas IV-VI Komiks o Unii Europejskiej - zadaniem uczestnika jest 

graficzne przedstawienie, w postaci komiksu, dowolnej, wymyślonej przez siebie 

historii dotyczącej lub nawiązującej tematycznie do Unii Europejskiej. 
 

2.   Praca konkursowa może być wykonana dowolną techniką plastyczną: pastelami 

olejnymi, farbami, rysunek kredkami, flamastrami, szkic ołówkiem, kolaż, 

wydzieranka lub wyklejanka papierowa i powinna: 
 

a)         mieścić się w formacie arkusza od A4 (210×297 mm) - minimum do A3 
(297×420 mm) - maksimum; 

 

b)         mieć formę płaską i jednowymiarową (gotową do ekspozycji w gablocie 
wystawienniczej); 

 

c)         niedopuszczalne  techniki  prac  to:  na  szkle,  węglem,  pastelami suchymi, 
mozaika z tworzyw sztucznych i naturalnych. 

 

3.   Praca   konkursowa   musi   zawierać   na   odwrocie   opis   zawierający   imię 

i nazwisko autora, jego wiek, klasę oraz nazwę szkoły, którą reprezentuje. 
 

4.   Zadaniem uczestnika Konkursu jest dostarczenie lub wysłanie tradycyjną drogą 

pocztową pracy konkursowej, formularza zgłoszeniowego oraz oświadczenia 

opiekuna prawnego ucznia do biura Organizatora. W przypadku wysyłki pracy 

tradycyjną drogą pocztową, należy dostarczyć ją na adres: 
 

Biuro Danuty Jazłowieckiej 
Posłanki do Parlamentu Europejskiego 
ul. Łangowskiego 1/4 
45-031 Opole 

 

 

W  obu  przypadkach  obowiązuje  również  data  dostarczenia  nie  później  niż 

do 8 czerwca 2018 r. do godz. 1600. W sytuacji wysyłki materiałów tradycyjną 

drogą pocztową decyduje data dostarczenia przesyłki przez Pocztę Polską. 
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5.   Organizator    Konkursu    zastrzega    sobie    prawo    do    wyłączenia    z    udziału 

w Konkursie     uczniów,     których     prace     przygotowane     będą     niezgodnie 

z Regulaminem Konkursu, o czym zostaną poinformowani. 
 

 
 
6.   Nie będą przyjmowane prace: 
 

 wykonane niesamodzielnie (zgłoszenie pracy do Konkursu jest jednoznaczne 
z potwierdzeniem faktu jej samodzielnego wykonania), 

 

 wcześniej publikowane, 
 charakterze obraźliwym i wulgarnym. 

 
 

7.   Złożenie pracy konkursowej jest równoznaczne z: 
 

a)        oświadczeniem o posiadaniu pełnych praw autorskich do przygotowanej 

pracy, 
 

b)        wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych, 
 

c)        nieodpłatnym udzieleniem prawa na wykorzystanie pracy w celu promocji 
Konkursu na następujących polach eksploatacji: 

 

-   bezterminowa prezentacja na stronie internetowej Organizatora Konkursu; 
-   rozpowszechnianie i prezentowanie na publicznej wystawie pokonkursowej; 
-   druk w dowolnej liczbie publikacji i dowolnym nakładzie. 

 
§ 6 

WYNIKI KONKURSU 
 

1.   Oceny   złożonych   prac   oraz   wyboru   zwycięzców   Konkursu   dokona   Jury 

konkursowe, któremu przewodniczyć będzie Danuta Jazłowiecka - Posłanka 

do Parlamentu Europejskiego. 
 

2.   Prace oceniane będą przez Jury na podstawie następujących kryteriów: 
 

a)       zgodność z tematem Konkursu; 

b)       wartość artystyczna; 

c)        jasność przekazu; 

d)       oryginalność. 
 

 

3.   Wyniki konkursu zostaną ogłoszone najpóźniej do dnia 29 czerwca 2018 r. na 

stronie internetowej Organizatora Konkursu: www.jazlowiecka.pl. 
 

§ 7 

NAGRODY 
 

1.   Spośród  wszystkich  prac  konkursowych  Jury  wyłoni  po  trzy  najlepsze  prace 

http://www.jazlowiecka.pl/
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w każdej kategorii wiekowej (uczniowie klas I-III i uczniowie klas IV-VI). Autorzy 

prac, zwani dalej ''Laureatami'', otrzymają nagrody rzeczowe. 
 

2. Autorzy wszystkich dostarczonych w terminie prac konkursowych otrzymają zestawy 

upominków od Organizatora. 
 

3.   Ponadto    Jury    wyłoni    grupę    najciekawszych    prac (maksymalnie 100 – 50 z 
każdej grupy wiekowej),    które    wezmą    udział w pokonkursowej wystawie pn.: "Moja 
Europa". 

 

4.  Szczegółowe uzgodnienia dotyczące odbioru nagród oraz realizacji wystawy biuro 
poselskie Danuty Jazłowieckiej w Opolu poczyni w porozumieniu z Laureatami 
i autorami pozostałych prac. 

 

5.   Decyzja dotycząca wyłonienia Laureatów jest nieodwołalna. 
 

§ 8 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

1.   Niniejszy konkurs nie jest „grą losową” w rozumieniu ustawy z 29 lipca 1992 r. o 

grach losowych i zakładach wzajemnych (Dz. U. Nr 68, poz. 341 z późn. zm.). 
 

2.   Organizator jest uprawniony do wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu, 

o czym poinformuje na stronie www.jazlowiecka.pl. 
 

3.   Organizator    ma    prawo    do    dokonywania    wiążącej    wykładni    niniejszego 

Regulaminu oraz rozstrzygania sytuacji, których Regulamin nie przewiduje. 
 

4.   Organizator    Konkursu    zastrzega    sobie    prawo    do    zmiany,    przerwania 

lub   zawieszenia   Konkursu,   terminu   dostarczania   prac   lub   rozstrzygnięcia 

Konkursu z ważnych powodów. 
 

5. Przystępując do udziału w Konkursie, uczestnik wyraża (poprzez opiekuna prawnego) 

zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji Konkursu zgodnie z 

ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 

101 poz. 926) oraz przekazuje prawa autorskie na rzecz biura Posłanki do 

Parlamentu Europejskiego Danuty Jazłowieckiej w Opolu. Uczestnik ma prawo 

wglądu do swoich danych oraz możliwość ich poprawiania i usunięcia. 

 

6. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez uczestników Konkursu w 

formularzu zgłoszeniowym będzie: Biuro Danuty Jazłowieckiej Posłanki do 

Parlamentu Europejskiego z siedzibą w Opolu, przy ul. Łangowskiego 1/4. 
 

7.   Wszystkie informacje dotyczące Konkursu, w tym regulamin, dostępne będą przez 

cały czas     trwania     Konkursu     do     publicznej     wiadomości     na     stronie: 

www.jazlowiecka.pl. 
 

8.   Organizator  zastrzega  sobie  prawo  do  publikacji  imion  i  nazwisk  uczestników 

Konkursu oraz nazw szkół na stronie www.jazlowiecka.pl. 

http://www.jazlowiecka.pl/
http://www.jazlowiecka.pl/
http://www.jazlowiecka.pl/
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      9.  W   sprawach   nieregulowanych   niniejszym   Regulaminem   zastosowanie   mają       
nnn przepisy ogólnie obowiązującego prawa. 


