
REGULAMIN KONKURSU 

NA KARTKĘ WIELKANOCNĄ 

DLA DZIECI W WIEKU 

PRZEDSZKOLNYM I WCZESNOSZKOLNYM 

 

§ 1 

 

Organizatorem konkursu plastycznego na kartkę świąteczną, zwanego dalej Konkursem, jest 

Poseł na Sejm RP IX kadencji Robert Obaz. Cele Konkursu to: 

 

1. Rozwijanie kreatywności, uzdolnień plastycznych, wrażliwości artystycznej dzieci 

i młodzieży; 

2. Rozwijanie indywidualnych zdolności plastycznych; 

3. Budzenie zainteresowania różnymi technikami plastycznymi. 

 

§ 2 

Zwycięska praca będzie oficjalną kartką, wysyłaną z życzeniami w formie elektronicznej 

i tradycyjnej przez Posła na Sejm RP Roberta Obaza. 

 

§ 3 

Warunki uczestnictwa 

1. Uczestnikami Konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych klas 0-3 

znajdujących się na terenie Miasta Jeleniej Góry oraz Powiatu Karkonoskiego. 

2. Uczestnicy Konkursu mają za zadanie zaprojektować i samodzielnie wykonać kartkę 

świąteczną dowolnymi technikami plastycznymi (rysowanie, malowanie, wyklejanie, 

wydzieranie, grafika itp.). 

3. Maksymalny format pracy to A4. 

4. Przy wykonywaniu kartki należy uwzględnić techniczne możliwości jej 

zeskanowania. 

5. Autorem kartki zgłoszonej do Konkursu może być jedna osoba. 

6. Każdy uczestnik może zgłosić do Konkursu jedną kartkę. 

7. Warunkiem zakwalifikowania pracy do Konkursu jest dostarczenie – wraz z pracą – 

prawidłowo wypełnionej i podpisanej Karty zgłoszeniowej. (zał. nr 1) 

8. W przypadku nieczytelnych danych na Karcie zgłoszeniowej, praca zostanie 

automatycznie zdyskwalifikowana przez Komisję. 



§ 4 

Termin i warunki dostarczenia prac 

1. Termin dostarczenia prac upływa 22 marca 2023 r. (decyduje data wpływu do Biura 

Poselskiego Roberta Obaza). 

2. Prace dostarczone po terminie nie będą oceniane. 

3. Pracę wraz z wypełnioną kartą zgłoszeniową i zgodą na upublicznienie danych 

osobowych należy przesłać pocztą na adres Organizatora: 

Biuro Poselskie Roberta Obaza 

ul. Klonowica 2/10 

58-500 Jelenia Góra 

lub złożyć osobiście w Biurze Poselskim Roberta Obaza. 

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe podczas 

przesyłki. 

5. Organizator nie zwraca nadesłanych prac. 

  

§ 5 

Zasady przyznawania nagród 

1. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi 31 marca 2023 r., a wyniki zostaną podane do 

wiadomości publicznej oraz wysłane do mediów lokalnych – z poszanowaniem 

ochrony dóbr osobistych dziecka. 

2. wyłonieniu zwycięzców Konkursu decyduje powołana w tym celu Komisja 

Konkursowa, zwana dalej Komisją. 

3. Komisję powołuje Organizator. 

4. Decyzje Komisji są ostateczne i nieodwołalne. 

5. Prace niespełniające warunków regulaminowych nie będą oceniane przez Komisję. 

6. Spośród zakwalifikowanych do Konkursu prac Komisja przyzna I miejsce oraz 

maksymalnie 5 wyróżnień. 

7. Autor pracy, która zdobędzie pierwsze miejsce otrzyma od Organizatora 

indywidualną nagrodę rzeczową. Praca ta będzie wykorzystana jako oficjalna kartka 

świąteczna Posła na Sejm RP Roberta Obaza. 

8. Autor pracy, która zdobyła pierwsze miejsce i autorzy prac wyróżnionych, zostaną 

telefonicznie lub mailowo powiadomieni o przyznaniu nagrody. 

9. Nagrody dla Laureatów konkursu zostaną wręczone po ustaleniu terminu ich 

wręczenia. 



§ 6 

Ustalenia dodatkowe 

1. Autorzy prac przenoszą na Organizatora nieograniczone prawa autorskie do swoich 

prac. W tym celu uczestnik składa stosowne oświadczenie, podpisane również przez 

rodzica lub opiekuna prawnego, zamieszczone na karcie zgłoszeniowej. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania w materiałach edukacyjnych, 

informacyjnych i promocyjnych wszystkich prac nadesłanych do Konkursu. 

3. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu. 

4. Wszelkie sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem rozstrzyga Organizator. 

5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają 

przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy o ochronie danych osobowych oraz Ustawy 

o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

6. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do udostępniania i przetwarzania informacji, 

które są przedmiotem Konkursu. Celem realizacji procesu Konkursu, uczestnik 

rejestrujący się w Konkursie automatycznie „Wyraża zgodę na przetwarzanie danych 

osobowych przekazanych dla potrzeb niezbędnych do realizacji konkursu zgodnie 

z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2019.1781 t.j. 

z dnia 2019.09.19 z późn. zm.) 

7. W Uzasadnionych przypadkach organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści 

regulaminu w trakcie trwania konkursu. 

 


