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REGULAMIN III EDYCJI KONKURSU PLASTYCZNEGO 

„MOJE ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE” 
 

§ 1 Postanowienia ogólne 

1. Celem konkursu jest rozwijanie wyobraźni dzieci, fantazji twórczej oraz 

zdolności plastycznych, jak również pogłębienie znajomości wiary ewangelickiej. 

2. Organizatorem konkursu jest Fundacja „Ewangelickie Towarzystwo 

Oświatowe” z siedzibą w Warszawie. 

 

§ 2 Uczestnicy konkursu 

1. W konkursie mogą wziąć udział dzieci, uczęszczające do szkoły podstawowej. 

 

§ 3 Zasady udziału w konkursie 

1. Udział w konkursie jest bezpłatny i całkowicie dobrowolny.  

2. Każdy uczestnik wykonuje jedną pracę w dowolnej technice. 

3. W konkursie mogą wziąć udział jedynie prace dotąd niepublikowane oraz nie 

nagradzane w innych konkursach.  

4. Uczestnik konkursu musi mieć pełnię praw autorskich i majątkowych do prac, 

które zgłasza do konkursu. 

5. Do prac należy dołączyć Kartę Zgłoszenia, dostępną na stronach internetowych 

Fundacji Ewangelickie Towarzystwo Oświatowe. 

6. Brak Karty Zgłoszenia spowoduje niedopuszczenie pracy do konkursu. 

7. Karta Zgłoszenia powinna być umieszczona w jednej kopercie z pracą.  

 

§ 4 Miejsce i termin nadsyłania prac 

1. Prace należy wysłać lub złożyć wraz z Kartą Zgłoszenia – w siedzibach parafii 

Św. Trójcy, ul. Kredytowa 4, 00-062 Warszawa lub parafii Wniebowstąpienia 

Pańskiego, ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa, z dopiskiem „Konkurs ETO”. 

2. Termin składania prac upływa z dniem 12 listopada 2012 r.  

3. Wyniki zostaną opublikowane na stronie internetowej Organizatora. 

Jednocześnie laureaci i osoby wyróżnione zostaną powiadomieni telefonicznie 

lub pisemnie o przyznaniu nagrody oraz o miejscu i terminie jej odbioru. 

Zawiadomienie zostanie skierowane na adres wskazany w Karcie Zgłoszenia. 
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4. Organizator nie bierze odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia lub 

zniszczenia źle zabezpieczonych prac. 

 

§ 5 Jury 

1. O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje powołana w tym celu Komisja, 

w skład której wchodzą członkowie Rady oraz Zarządu Fundacji „Ewangelickie 

Towarzystwo Oświatowe”. 

2. Konkurs zostanie rozstrzygnięty do dnia 15 grudnia 2012 roku. 

3. Spośród zgłoszonych do konkursu prac Komisja wybierze jedną o największym 

walorze artystycznym oraz edukacyjnym. Komisja podejmuje decyzję 

o wyłonieniu zwycięzców większością głosów, każdy członek Komisji ma jeden 

głos.  

4. Decyzja Komisji jest ostateczna i nieodwołalna. 

 

§ 6 Nagrody i wyróżnienia 

1. W konkursie zostanie przyznana nagroda dla laureata. 

2. Nagrodą jest nagroda rzeczowa o wartości do 100 zł oraz paczka świąteczna. 

3. Organizator zastrzega sobie możliwość nie przyznania nagrody głównej lub nie 

przyznania żadnych wyróżnień.  

 

§ 7 Prawa autorskie 

1. Przesłane prace przechodzą na własność Fundacji „Ewangelickie Towarzystwo 

Oświatowe” i nie będą odsyłane.  

2. Organizator zastrzega sobie prawo do publikowania i reprodukowania prac oraz 

publicznego ich wystawiania bez wypłacania honorarium autorskiego, zgodnie 

z treścią oświadczeń złożonych przez uczestnika na Karcie Zgłoszenia. 

3. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności prawnej z tytułu wad 

prawnych prac, a w razie skierowania przeciwko Organizatorowi roszczenia 

przez osobę trzecią ze względu na naruszenie jej praw autorskich, uczestnik 

konkursu zobowiązuje się ponosić cywilno-prawną odpowiedzialność. 

4. Zgłoszenie prac do niniejszego konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem 

zgody na ich wykorzystanie na następujących polach eksploatacji: 

a. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania oraz modyfikowania utworu - 

wytwarzanie egzemplarzy utworu, zapisywanie utworu techniką 
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cyfrową, oraz prawo dostosowania utworu do formatu urządzeń 

mobilnych, a także w inny sposób, niezbędny dla udostępniania utworu 

w sieciach komputerowych i multimedialnych, w zakresie korzystania 

z utworu oraz kompilacji utworu z innymi utworami,  

b. w zakresie obrotu utworu albo egzemplarzami utworu, na których utwór 

utrwalono – wprowadzanie do obrotu, publiczne udostępnianie utworu 

w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie 

przez siebie wybranym, w szczególności za pośrednictwem internetu, 

sieci multimedialnych. 

 

§ 8 Postanowienia końcowe 

1. Fundacja „Ewangelickie Towarzystwo Oświatowe” zastrzega sobie prawo 

przerwania, zmiany lub przedłużenia Konkursu w razie wystąpienia przyczyn 

niezależnych. 

2. Organizatorowi przysługuje prawo unieważnienia konkursu bez podania 

przyczyny. 

3. Osoby, które nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym 

Regulaminie, podadzą nieprawdziwe informacje lub nie wyrażą zgody na 

oświadczenia zamieszczone w Karcie Zgłoszenia, zostaną automatycznie 

wyłączone z Konkursu.  

4. Przystąpienie uczestnika do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją treści 

niniejszego Regulaminu.  
 


