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REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA DZIECI 

„Chory domek” 
 

1. Organizatorem konkursu jest Ustroński Alarm Smogowy. 

2. Konkurs rozpoczyna się 8. stycznia 2018r. i trwać będzie do 22. stycznia 2018 r. 

3. Temat prac konkursowych brzmi: „Chory domek” i nawiązuje do krótkiej opowieści 

o tym samym tytule, przedstawionej w materiałach edukacyjnych firmy LIBRUS, 

w ramach kampanii „NIE DLA SMOGU”: „Pewnego dnia stało się coś dziwnego… 

Mieszkańcy domu rozpalili w dużym węglowym piecu rzeczy, które wpadły im 

w ręce, a były to śmieci, gumowe stare zabawki…” i dom zachorował – zaczął się 

krztusić i kaszleć, a jego piękny czerwony komin nie mógł oddychać…. 

4. W konkursie mogą brać udział wszyscy podopieczni ustrońskich przedszkoli, tj.: 

1. Przedszkole Nr 1 w Ustroniu, ul. Partyzantów 9, Ustroń, 

2. Przedszkole Nr 2 w Ustroniu, ul. Strażacka 1, Ustroń, 

3. Przedszkole Nr 3 w Ustroniu, ul. Polańska 25 a, Ustroń, 

4. Przedszkole Nr 4 w Ustroniu, ul. Wiśniowa 13, Ustroń, 

5. Przedszkole Nr 5 w Ustroniu, ul. Lipowska 127, Ustroń, 

6. Przedszkole Nr 6 w Ustroniu, ul. Szeroka 7, Ustroń, 

7. Przedszkole Nr 7 w Ustroniu, ul. Gałczyńskiego 16, Ustroń, 

8. Przedszkole Niepubliczne „Chatka Puchatka” w Ustroniu, ul. 3 Maja 24, 

Ustroń, 

 

Warunki uczestnictwa w konkursie. 

1. Prace konkursowe należy złożyć w wyznaczonym miejscu w przedszkolu, do którego 

należy podopieczny, będący uczestnikiem niniejszego konkursu do dnia 22. Stycznia 

2018 r. 

2. Przedstawiciele przedszkoli proszeni są o dostarczenie prac opieczętowanych 

pieczęcią przedszkola, w zamkniętych kopertach do Dyrekcji Miejskiej Biblioteki 

Publicznej w Ustroniu im. Jana Wantuły, ul. Rynek 4, Ustroń w dniu 22. Stycznia 

2018 r. w godzinach pracy Biblioteki. 

3. Praca konkursowa ma być pracą plastyczną wykonaną w dowolnej technice. 

Temat pracy: „Chory domek”. Prace powinny przedstawiać domki chorujące w 

wyniku spalania śmieci. 

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

techniką, wcześniej nieopublikowanymi. 

5. Każdy z uczestników może przekazać tylko jedną pracę. 

6. W konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest 

dokonywanie Zgłoszeń w imieniu osób trzecich. 

7. Uczestnik konkursu przekazując pracę oświadcza, że przysługują mu wszelkie prawa 

autorskie do przekazanej pracy. 
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8. Każdy uczestnik konkursu powinien opatrzyć pracę tytułem oraz swoimi danymi: imię 

i nazwisko, wiek, przedszkole. Dane te będą służyć do kontaktu organizatora 

z uczestnikiem konkursu. Prace niepodpisane, anonimowe nie będą zakwalifikowane 

do konkursu. 

9. Naruszenie przez uczestnika konkursu któregokolwiek z warunków konkursu 

oznaczać będzie nie zakwalifikowanie pracy do konkursu lub utratę prawa do 

nagrody. 

10. Ustroński Alarm Smogowy zastrzega sobie możliwość publikacji informacji nt. 

niniejszego konkursu na profilu Facebook Ustrońskiego Alarmu Smogowego. 

11. Ustroński Alarm Smogowy zastrzega sobie możliwość wykorzystania reprodukcji 

prac plastycznych w warsztatach edukacyjnych i kampaniach antysmogowych 

prowadzonych przez Ustroński Alarm Smogowy, z podaniem imienia, nazwiska 

i wieku autora pracy. 

12. Ustroński Alarm Smogowy nie będzie czerpał dochodów finansowych z tytułu 

publikacji prac konkursowych. 

 

Wyniki konkursu i nagrody 

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

konkursu. 

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

3. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi poprzez ogłoszenie imiona i nazwiska oraz 

przedszkola zwycięzców, podczas wręczenia nagród, tj. w dniu 26 stycznia 2018 r. w 

Miejskiej Bibliotece Publicznej w Ustroniu im. Jana Wantuły, ul. Rynek 4, Ustroń. 

Dodatkowo informacja o laureatach konkursu zostaną opublikowane w lokalnych 

mediach, m.in. Gazecie Ustrońskiej oraz Portalowi Śląska Cieszyńskiego ox.pl, a 

także na profilu Facebook Ustrońskiego Alarmu Smogowego. 

4. W konkursie przyznane zostaną nagrody za zajęcie pierwszego, drugiego oraz 

trzeciego miejsca, a także wyróżnienia.  

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

nieprzyznania nagród. 

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

ostateczna. 

7. 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 w Miejskiej 

Bibliotece Publicznej w Ustroniu im. Jana Wantuły w dniu ogłoszenia wyników 

konkursu oraz w czasie wystawy pokonkursowej oraz na opublikowanie fotografii 

prac na profilu Facebook Ustrońskiego Alarmu Smogowego oraz w lokalnych 

mediach, m.in. Gazecie Ustrońskiej, Portalu ox.pl. 

2. Autorzy zgadzają się na publikowanie zwycięskich prac i reprodukcji prac przez 

Ustroński Alarm Smogowy w warsztatach edukacyjnych i kampaniach 

antysmogowych prowadzonych przez Ustroński Alarm Smogowy, z podaniem 

imienia, nazwiska i wieku autora pracy. 

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

4. Regulamin niniejszego konkursu będzie dostępny w Dyrekcji każdego z przedszkoli 

oraz na profilu Facebook Ustrońskiego Alarmu Smogowego. 

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

zawarte w niniejszym regulaminie. 
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6. 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, 

d) rozstrzygania w kwestiach nieuregulowanych postanowieniami regulaminu. 

 


