
 

KONKURS PLASTYCZNY  z okazji obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości: 

„Co to dla mnie znaczy być Polakiem? ” 

 

 

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO 

1 

Organizatorem konkursu jest: Fundacja Pomocy Dzieciom im. Magdy Tomczak pod patronatem 

Kongresu Polonii Kanadyjskiej, Towarzystwa Kultury Polskiej i Federacji Polek w Kanadzie 

ogniwo nr 6 z okazji Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości przy udziale szkol i programów 

polskich przy szkołach. 

Konkurs rozpoczyna się z dniem ogłoszenia tj. 18 grudnia 2017 r. 

Przedmiotem konkursu jest opracowanie plakatu obchodów 100-lecia odzyskania 

niepodległości. 
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Warunki uczestnictwa w konkursie. 

Konkurs odbywać się będzie w jednej kategorii, OPEN (wszystkie grupy wiekowe do lat 18). 

Prace konkursowe należy złożyć do dnia 7 kwietnia (sobota) 2018 r. 

Przekazane na konkurs, wcześniej niepublikowane prace muszą być pracami własnymi. W 

Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest dokonywanie 

zgłoszeń prac w imieniu osób trzecich lub prac wykonanych przez osoby trzecie. 

Uczestnik konkursu przekazując pracę oświadcza, że jest jej autorem, tzn. przysługuje mu 

prawo majątkowe i osobiste do przekazanej pracy. Podczas przygotowywania pracy, 

korzystając z elementów zewnętrznych, należy przestrzegać praw autorskich!!! 

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

udostępniane podmiotom trzecim. 

Naruszenie przez uczestnika któregokolwiek z warunków konkursu oznaczać będzie 

dyskwalifikację pracy lub utratę prawa do nagrody. 
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Tematyka i forma prac konkursowych 

Celem konkursu jest opracowanie obrazu lub plakatu towarzyszącego obchodom 100-lecia 

odzyskania niepodległości  

Projekt obrazu lub plakatu powinien zawierać cyfrę „100” lub „11.XI” oraz dowolne elementy 

związane z rocznicą. 

Forma pracy –Obraz- akwarela, pastele, olej, rysunek, plakat, logo. 

Każdy z uczestników może przekazać tylko jedną pracę z dopiskiem: imię i nazwisko autora, 

adres, nr tel. komórkowego lub stacjonarnego. 

Dane te będą służyć do kontaktu organizatora z uczestnikiem konkursu. Prace niepodpisane, 

anonimowe nie będą zakwalifikowane do konkursu. 
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Wyniki konkursu i nagrody 

Prace oceni jury powołane przez organizatora. 

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

Decyzją jury przyznane będą nagrody. Wręczenie nagród nastąpi podczas jednej z imprez 

okolicznościowych poświęconych obchodom 100-lecia odzyskania niepodległości. 

Jury ma prawo do nieprzyznania nagród. 

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

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 14 kwietnia 2018 r. 

Biorąc udział w konkursie uczestnik akceptuje jego regulamin oraz zrzeka się praw autorskich 

na rzecz organizatora, który ma prawo dysponować pracami autorów przy organizacji 

obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości. 

Finał konkursu odbędzie się 14 kwietnia o godzinie 13: 00 w Vanguard College, adres: 12140 

103 Street NW, Edmonton, AB T5G 2J9 

 

Informacji udzielają: Janusz J.Tomczak 780 722-4426 oraz Halina Madej 780 504-1966 


