
REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO  
„100 lat PCK” 

 
 

 
 

Postanowienia ogólne 
1. Organizatorem konkursu jest Lubelski Lubelska Grupa Społecznych Instruktorów PCK 
2. Konkurs jest prowadzony w ramach projektu „Aktywacja SIM 2.0” finansowanego w 
ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich 
3. Celem konkursu jest promocja 100-lecia Polskiego Czerwonego Krzyża, które będzie miało 
miejsce w 2019 r. 
4. Konkurs ma na celu wyłonienie prac, które najcelniej ukażą ideę konkursu. 
5. Konkurs jest prowadzony terminie od 18.10.2018 do 05.11.2018 
 

Uczestnicy/czki konkursu 
1. Konkurs skierowany jest do osób indywidualnych w wieku od 7 do 13 lat zamieszkujących 
miasto Lublin. 
2. Każdy z uczestników może nadesłać dowolną ilość pracy 
3. Udział w konkursie i podanie związanych z udziałem danych jest całkowicie dobrowolne. 
 

Założenia organizacyjne 
1. Konkurs zostanie przeprowadzony w następujących kategoriach: 
- Szkoła Podstawowa - Klasy 1-3 
- Szkoła Podstawowa - Klasy 4-6 
2. Prace nadesłane na Konkurs muszą być pracami własnymi, nigdzie wcześniej 
niepublikowanymi. 
3. Prace mogą być wykonane techniką dowolną. 
4. Praca plastyczna powinna być opisana na odwrocie wg poniższego wzoru: 

 
Imię, nazwisko 
Wiek 
Telefon kontaktowy 
Nazwa szkoły, adres 
Imię i nazwisko opiekuna/nki 
 

5. Temat prac powinien obejmować dowolną interpretacje tematu jakim jest 100-lecie 
istnienia Polskiego Czerwonego Krzyża. 
6. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem praw autorskich, na 
wykorzystanie prac w celach promocyjnych Konkursu. 
7. Osoby nadsyłające prace konkursowe wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora 
Konkursu swoich danych osobowych. Zgodnie z treścią Rozporządzenia PE I Rady (EU) 
2016/679 z dnia 27.04.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenie 
dyrektywy 95/46/WE, uczestnik/czka konkursu poprzez zgłoszenie pracy na konkurs wyraża 
zgodę na przetwarzanie danych osobowych, w zakresie niezbędnym do udziału w Konkursie).  



8. Prace zgłoszone do Konkursu nie będą zwracane autorom. 
9. Prace nie spełniające zasad uczestnictwa, nie będą podlegały ocenie konkursowej. 

 
Ocena prac konkursowych 

 
1. Prace należy przesłać lub dostarczyć osobiście do 5 listopada 2018 roku do Biura 
Lubelskiego Oddziału Okręgowego PCK: 
Lubelski oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża 
ul. Puchacza 6      
20-323 Lublin 
Z dopiskiem: Konkurs plastyczny 100-lecie PCK. 
2. Szczegółowych informacji dotyczących Konkursu udziela Kamil Raczyński tel. 81 532 08 27 
wew. 25 
3. O wyłonieniu laureatów Konkursu decyduje jury powołane przez Organizatora. 
4. W skład Jury wchodzi: Dyrektor LOO PCK, Specjalista ds. programowych LOO PCK oraz 
Przewodnicząca Lubelskiej Grupy SIM PCK 
5. Jury pod uwagę weźmie: 

 umiejętność doboru tematu pracy,  

 jakość wykonania,  

 oryginalność. 
6. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne. 
 

Ogłoszenie wyników 
1. Osoby które zajmą trzy pierwsze miejsca w kategorii klas 1-3 i w kategorii klas 4-6 oraz 
soby które otrzymają wyróżnienia zostaną powiadomione telefonicznie lub e-mailowo do 
dnia 6.11.2018r. 
2. Rozdanie nagród odbędzie się w siedzibie LOO PCK w dniu 9.11.2018 o godz. 12.00 
3. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na facebooku Organizatora 
 
Nagrody 
1. Organizator przewidział następujące nagrody rzeczowe w ramach niniejszego konkursu: 
I miejsce – Radioodtwarzacz 
II miejsce – Głośnik Bluetooth 
III miejsce – Odtwarzacz MP3 
2. Nagrody zostaną przyznane oddzielnie dla Kategorii wiekowej Klasy 1-3 oraz Klasy 4-6. 
 

Postanowienia końcowe 
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie 
przepisy kodeksu cywilnego (Dz. U. 1964, nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami). 
2. Wszelkie spory i roszczenia związane z Konkursem rozstrzygać będzie sąd powszechny 
właściwy dla siedziby Organizatora. 
 
 
 
 
 

 


