
Regulamin konkursu rodzinnego „Pozytywna palma wielkanocna” 

I. Postanowienia ogólne 

1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Pozytywna palma wielkanocna” i jest zwany dalej 

„konkursem”. 

2. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Pozytywni ul. Grojecka 31 32-600 Zaborze, zwane dale 

„Stowarzyszeniem”. Partnerem konkursu jest Ośrodek Kultury w Brzeszczach. 

3. Konkurs zostanie przeprowadzony w dniach 23.03.2022-01.04.2022 roku. 

II Warunki udziału  

1. Zadaniem dla uczestników będzie stworzenie w gronie rodziny pracy w dowolnej technice 

przedstawiającej „Pozytywną palmę wielkanocną”. 

2. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny oraz oznacza akceptację regulaminu. 

3. Nie ma limitu prac zgłoszonych do konkursu przez jedną osobę. 

4. Prace przekazane na konkurs nie będą zwracane autorom i przechodzą na własność Organizatora 

konkursu, pozostając do jego dyspozycji w ramach działalności statutowej.  

5. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem praw autorskich do 

wykonanej pracy na Organizatora tj. Stowarzyszenie Pozytywni począwszy od chwili przekazania pracy 

na konkurs  

6. Prace konkursowe przyjmowane będą w nieprzekraczalnym terminie od 23.03.2022 do 31.03.2022 

w Gminnej Bibliotece Publicznej w Osieku ul. Główna 125 w dniach pon.-śr. 10-18, czw.-pt. 8-16, 

32-608 Osiek oraz Domu Ludowym w Skidziniu w dniach pn. godz. 11-15, wt. godz. 16, śr. godz. 8-20, 

czw. godz. 7-11, pt godz. 16-20.  

Organizator może wyznaczyć dodatkowe miejsca zbiórki – informacja o tym fakcie zostanie 

zamieszczona na fanpage-u Stowarzyszenia Pozytywni na facebooku. Dodatkowych informacji można 

zasięgnąć pod numerem telefonów: 502245386 lub 795078273. 

7. Prace złożone po wskazanym terminie nie będą brały udziału w konkursie.  

8. Prace powinny być oznaczone w widocznym miejscu imieniem i nazwiskiem osoby składającej 

pracę konkursową. 

III Ocena prac konkursowych i wyłonienie laureatów 

1. Dla laureatów konkursu organizator przewidział przyznanie nagród rzeczowych. 

2. Zostaną przyznane nagrody główne : I ,II i III miejsce. 

tel:502245386
tel:795078273


3. Prace oceni jury powołane przez Organizatora. 

4. Ocenie podlegać będą: nawiązanie do tematu konkursu, walory estetyczne, oryginalność i 

pomysłowość, jakość wykonania i stopień trudności. 

5. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi na fanpage-u Stowarzyszenia Pozytywni na facebooku. 

Wręczenie nagród laureatom odbędzie się 02.04.2022 roku około godz. 17.00 w Domu Ludowym w 

Skidziniu, ul. Oświęcimska 1. 

7. Decyzja jury jest ostateczna i nieodwołana. 

8. Nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na inne, ani zamianie na ekwiwalent pieniężny. 

IV. Przeniesieni praw autorskich i ochrona danych osobowych 

1. Zgodnie z punktem II.5 regulaminu przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z nieodpłatnym 

przeniesieniem praw autorskich do wykonanej pracy na Organizatora tj. Stowarzyszenie Pozytywni 

począwszy od chwili wpłynięcia pracy na konkurs.  

2. Udział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa do wykorzystania przez 

Organizatora prac do druku w dowolnej liczbie publikacji i nakładzie, fotografii tych prac, 

umieszczania w Internecie oraz innych formach utrwaleń nadających się do rozpowszechniania, 

prezentowania oryginalnych prac publicznie w ramach działalności organizatora.  

3. Zgłoszenie pracy plastycznej do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie 

danych osobowych autora pracy konkursowej. Dane osobowe uczestników konkursu będą 

przetwarzane przy zachowaniu zasad określonych w ustawie o ochronie danych osobowych.  

4. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na wykorzystanie i publikację przez 

Organizatora wizerunku osób biorących udział w konkursie w ramach działalności organizatora.  

VI. Postanowienia końcowe  

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu. Wszelkie 

zmiany regulaminu opublikowane zostaną fanpage-u Stowarzyszenia Pozytywni na facebooku. 

2. Podanie nieprawdziwych lub niepełnych danych osobowych, albo nie podanie ich spowoduje 

wykluczenie z udziału w konkursie.  

3. W kwesaach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego. 

https://www.facebook.com/StowarzyszeniePozytywni
https://www.facebook.com/StowarzyszeniePozytywni

