
REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO 
FUNDACJI ŁATKA

pt. „Pomagam”

Informacje Ogólne

1. Organizatorem konkursu plastycznego jest Fundacja Łatka, zwana dalej Organizatorem.
2. Cele konkursu plastycznego:

◦ rozwijanie kreatywności i wyobraźni uczestników konkursu
◦ poznanie punktu widzenia uczniów na wskazany temat
◦ zobrazowanie wrażliwości dzieci na potrzeby innych
◦ rozwijanie umiejętności twórczych
◦ wyłonienie najlepszych prac do nowego kalendarza na rok 2014 oraz innych materiałów fundacji

3. Temat konkursu plastycznego - „Pomagam”. 
4. Konkurs plastyczny kierowany jest do dzieci zamieszkałych na terenie powiatu cieszyńskiego.

 
Zasady konkursu

1. W konkursie mogą wziąć udział dzieci w wieku od 6-15 lat. (liczy się wiek według roku urodzenia)

2. Uczestnik konkursu może wykonać tylko jedną pracę w formacie A3.
3. Interpretacja tematu oraz technika malarska jest dowolna.
4. Prace muszą być wykonane indywidualnie i samodzielnie oraz dostarczone w terminie

do 30.09.2013 roku do siedziby Fundacji Łatka w Cieszynie, ul. Bielska 206, 43-400 Cieszyn, osobiście 
lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej.

5. Organizator zastrzega sobie prawo wydłużenia terminu nadsyłania prac.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji danych osobowych uczestników konkursu.
7. Zgłoszenie pracy do konkursu jest związane z nieodpłatnym przeniesieniem autorskich praw majątkowych 

do pracy na rzecz Organizatora, zgodnie z przepisami ustawy z dnia lutego  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. Warunkiem 
udziału w konkursie jest załączenie do przesłanej pracy, pisemnego oświadczenia prawnych opiekunów 
autora o przeniesieniu praw autorskich  na Organizatora konkursu oraz zgody na przetwarzanie danych 
osobowych, według załączonego wzoru (Załącznik nr 1).

8. Każda z prac winna być zaopatrzona w następujące informacje:
◦ imię i nazwisko autora
◦ wiek, klasa, nazwa i adres szkoły
◦ imię i nazwisko opiekuna oraz telefon kontaktowy

Uwagi dodatkowe

1. Jury powołane przez Organizatora, spośród przekazanych prac wyłoni laureatów konkursu - po trzy prace 
w każdej kategorii wiekowej (6-8 lat), (9-11 lat), (12-15 lat). (liczy się wiek według roku urodzenia)

2. Przewidziane są również wyróżnienia.
3. Prace oceniane są za ich pomysłowość, oryginalność i estetykę wykonania.
4. Decyzje Jury są ostateczne.
5. Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej Fundacji oraz profilu fb do dnia 

31.10.2013 roku. W przypadku konieczności, organizator zastrzega sobie również prawo do przesunięcia 
tego terminu.

6. Prace niezgodne z regulaminem, zniszczone w wyniku niewłaściwego opakowania, zrolowane, nie będą 
brane pod uwagę.

7. Prace przechodzą na własność Organizatora i nie będą odsyłane.
8. Zwycięskie prace konkursowe zostaną wykorzystane do nowego kalendarza 2014.
9. Laureaci konkursu otrzymują również atrakcyjne nagrody rzeczowe.



Fundacja Łatka
ul. Bielska 206

43-400 Cieszyn
Załącznik nr 1 
do regulaminu konkursu plastycznego „Pomagam”

Oświadczenie o nieodpłatnym przeniesieniu praw autorskich na Organizatora Konkursu oraz 
przetwarzaniu danych osobowych

Dane Autora pracy konkursowej
Imię i nazwisko:

Wiek: Klasa:

Nazwa i adres szkoły:

Dane opiekuna prawnego
Imię i nazwisko prawnego 
opiekuna Autora pracy konkursowej:

Adres zamieszkania:

Telefon kontaktowy:

Jako opiekun prawny autora pracy konkursowej zatytułowanej: „Pomagam”, zwanej dalej „utworem”, zgłoszonej do Konkursu plastycznego Fundacji 
Łatka
oświadczam, iż jestem uprawniony do przeniesienia majątkowych praw autorskich do utworu 
w zakresie wskazanym w niniejszym oświadczeniu. Jako opiekun prawny przenoszę nieodpłatnie na Organizatora Konkursu – Fundację Łatka z 
siedzibą w Cieszynie ul. Bielska 206 – autorskie prawa majątkowe do utworu, a także prawa zależne, w tym prawo do opracowania utworu poprzez 
jego adaptację lub przerobienie utworu, a Organizator konkursu oświadcza, iż przyjmuje prawa majątkowe do utworu.
Autorskie prawa majątkowe do utworu wraz z prawami zależnymi, przechodzą na Organizatora w momencie podpisania niniejszego oświadczenia i 
dają Organizatorowi prawo do nieograniczonego w czasie wykorzystania i rozporządzania utworem powstałym w wyniku wykonania i zgłoszenia 
utworu, w tym zezwolenie na rozporządzenie i korzystanie z opracowania utworu w kraju i za granicą bez ponoszenia przez Organizatora dodatkowych 
opłat. Organizator nabywa autorskie prawa majątkowe i zależne na następujących polach eksploatacji:

1. utrwalanie i zwielokrotnianie w wersji papierowej i elektronicznej
2. wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską i cyfrową.
3. Publiczne wystawianie, rozpowszechnianie, publikowanie, wyświetlanie, odtwarzanie a także publiczne udostępnianie utworu lub 

egzemplarzy utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym;
4. publikowanie poszczególnych elementów graficznych składających się na utwór, w formie publikacji papierowej.
5. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono.

Jako opiekun prawny autora utworu zezwalam Organizatorowi na rozporządzanie i korzystanie
z opracowań utworu w zakresie wskazanym powyżej oraz przenoszę na Organizatora uprawnienie
do udzielania w tym zakresie zezwoleń na rozporządzanie i korzystanie z opracowań utworu.
Jako opiekun prawny autora utworu gwarantuję, że utwór jest autorstwa mojego podopiecznego i że
w związku z wykonaniem utworu i przeniesieniem majątkowych praw autorskich i praw zależnych
na Organizatora konkursu, nie naruszam w żaden sposób praw osób trzecichډ
Jako opiekun prawny autora utworu wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego
podopiecznego dla potrzeb niezbędnych dla realizacji przedmiotowego Konkursu w zakresie
wyłonienia zwycięzcy i przyznania nagrody, 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.).

….......................................................................................
Data i podpis prawnego opiekuna autora utworu


