
 

REGULAMIN  

KONKURSU PLASTYCZNEGO 

 „Łowicki Półmaraton Jesieni w oczach dzieci” 
 

 

§ 1. Postanowienia ogólne 

 

1. Organizatorem konkursu jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łowiczu. 

2. Konkurs realizowany jest w ramach jubileuszowego XXXV Łowickiego Półmaratonu 

Jesieni. 

3. Konkurs skierowany jest do dzieci z przedszkoli oraz szkół podstawowych (klasy I-

III) z terenu miasta Łowicza . 

 

§ 2. Cele konkursu 

1. Wypowiedzenie się w artystycznej formie przez młode pokolenie na temat aktywności 

sportowej poprzez bieganie.  

2. Rozwijanie osobistych zainteresowań dzieci, ich wrażliwości estetycznej  

i wyobraźni oraz indywidualnych zdolności twórczych i plastycznych. 

 

§ 3. Tematyka konkursu 

 

1. Zadaniem uczestników jest przygotowanie prac plastycznych w dowolnej technice, 

ukazujących w różnych kontekstach Łowicki Półmaraton Jesieni. 

 

§ 4. Warunki uczestnictwa 

 

1. Uczestnikami konkursu mogą być osoby uczęszczające do przedszkoli oraz dzieci 

szkół podstawowych klas I-III 

2. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną pracę. 

3. W konkursie nie mogą brać udziału prace, które prezentowane były w innych 

konkursach. 

4. Format prac plastycznych nie może być mniejszy niż A4, technika dowolna (np. 

ołówek, farby, collage, komiks, prace przestrzenne i inne).  

5. Prace powinny być dostarczone osobiście lub drogą pocztową na adres: Ośrodek 

Sportu i Rekreacji, 99-400 Łowicz, Jana Pawła II 3, z dopiskiem: Konkurs „Łowicki 

Półmaraton Jesieni w oczach dzieci” do dnia 15.09.2016r. 

6. Prace powinny być wyraźnie podpisane (imię i nazwisko, oraz nr przedszkola),  

7. Zgłoszenie pracy jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych 

osobowych wyłącznie do celów konkursu. Na odwrocie pracy winien się podpisać 

rodzic lub opiekun prawny. 

 

§ 5. Rozstrzygnięcie konkursu 

 

1. Oceny prac dokona Komisja konkursowa powołana przez Organizatorów. 

2. Komisja konkursowa rozstrzygając konkurs będzie zwracała uwagę na: 

1) zgodność tematyczną, 

2) oryginalność, 

3) metodę ujęcia tematu. 

3. Decyzja Komisji konkursowej jest ostateczna. 



4. Prace oceniane będą w 2 kategoriach wiekowych:  

a) przedszkola,  

b) szkoły podstawowe, klasy I-III 

5. Wszyscy laureaci i ich opiekunowie zostaną powiadomieni o werdykcie komisji 

konkursowej. 

6. Wyniki konkursu podane będą na stronie internetowej OSiR Łowicz oraz na profilu na 

Facebooku. 

7. Organizatorzy przewidują nagrody rzeczowe za zajęcie I, II, III miejsca w każdej 

kategorii. 

8. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo przyznania dwóch równorzędnych miejsc  

w jednej z w/w kategorii i przesunięcia nagrody z jednej kategorii do drugiej,  

w przypadku braku prac lub niskiego poziomu prac w danej kategorii. 

9. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do innego podziału nagród, w tym do nie 

przyznawania nagród w danej kategorii lub przyznania nagród dodatkowych. 

§ 6. Zastrzeżenia Organizatorów 

 

1. Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za uszkodzenie prac w przesyłanych drogą 

pocztową, za odpowiednie bezpieczne opakowanie odpowiada nadawca. 

2. Prace niespełniające wymogów regulaminowych nie będą oceniane. 

3. Prace zgłoszone na konkurs nie będą odsyłane, można je będzie odebrać po 

zakończeniu biegu. 

4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnego reprodukowania nadesłanych 

prac w celach niekomercyjnych promujących konkurs (w Internecie, prasie, telewizji, 

katalogach). 

5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany regulaminu. 

6. W sytuacjach nieobjętych niniejszym regulaminem wszystkie rozstrzygnięcia w tym 

zakresie podejmują organizatorzy konkursu. 

7. Autorzy prac, zgłaszając udział w konkursie, wyrażają zgodę na wykorzystywanie  

i przetwarzanie własnych danych osobowych przez organizatora konkursu (na 

wystawie pokonkursowej i w wydawnictwach reklamowych i promocyjnych) – 

Ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29 sierpnia 1997 roku, Dz. U. Nr 133, 

poz. 833, z późn. zm. 

8. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem do nich praw 

autorskich na rzecz organizatorów; podstawa - art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994r.  

o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994r., Nr 24, poz. 83) oraz do 

publikacji w wydawnictwach wszelkiego typu, wydawanych przez organizatora  

oraz w internecie. 

9. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do reprodukcji i ekspozycji prac w materiałach  

i publikacjach bez zgody autora i bez uiszczania autorowi należności finansowych  

w celach promocyjno-reklamowych konkursu.  

 

§ 7. Terminarz konkursu 

 

1. Dostarczanie  prac do 15 września 2016 r. 

2. Rozstrzygnięcie werdykt  - 16 września 2016 r. 

3. Wręczenie nagród – 18 września  2016 r. podczas Łowickiego Półmaratonu Jesieni, g. 

11:30-11:45 

 

 

 



 

Konkurs „Łowicki Półmaraton Jesieni w oczach dzieci” 

 

Zgłoszenie pracy 
 

 

Imię i nazwisko              ………………………………………………………………………... 

 

Wiek                               ……………………………………………………………………….. 

 

Adres zamieszkania        ………………………………………………………………………... 

 

Numer telefonu              ………………………………………………………………………... 

 

Adres e-mail                   ………………………………………………………………………... 

 

Instytucja zgłaszająca*   ………………………………………………………………………... 
(przedszkole, szkoła,) 

Nauczyciel/opiekun*      ………………………………………………………………………... 

Podstawowe informacje na temat pracy (tytuł, użyte materiały, sposób wykonania): 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………... 

 

…………………………………………………………………………………………………... 

 

…………………………………………………………………………………………………... 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w 

Łowiczu w rozumieniu Ustawy o ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 

2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w celach związanych z realizacją konkursu. 

Jednocześnie wyrażam zgodę na fotografowanie wydarzeń związanych z konkursem oraz na 

wykorzystanie utrwalonego w ten sposób wizerunku mojego oraz dzieci będących pod moją 

opieką w relacji z wydarzeń oraz materiałach promocyjno-informacyjnych Ośrodka Sportu  i 

Rekreacji w Łowiczu. Organizatorzy zobowiązują się do wykorzystania powstałych 

materiałów jedynie w celach niekomercyjnych. 

 

Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego  ………………………………………………….. 

 

Podpis rodzica/opiekuna prawnego                 …………………………………………………. 
 

*jeśli pracę zgłasza instytucja 

 

………………………………………………………………………………………….. 

Tytuł pracy                 ………………………………………………………………………… 

Instytucja zgłaszająca* …….………………………………………………………………… 


