
 

 

 

REGULAMIN KONKURSU 

 
na projekt okolicznościowego datownika nawiązującego tematycznie do obchodów setnej 

rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości lub wybuchu zwycięskiego Powstania 

Wielkopolskiego 1918-1919. 

 

 

                                                                          § 1 

1. Konkurs na projekt okolicznościowego datownika nawiązującego tematycznie                 

do  Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 lub obchodów setnej rocznicy odzyskania 

przez Polskę Niepodległości w Powiecie Wągrowieckim organizowany jest przez 

Starostę Wągrowieckiego i Radę Programową. 

2. Celem konkursu jest wykonanie projektu okolicznościowego datownika 

nawiązującego tematycznie do obchodów setnej rocznicy odzyskania przez Polskę 

Niepodległości lub wybuchu zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego 1918-1919              

o wymiarach (szerokość 6cm/wysokość 5cm) 

3. Praca może być wykonana dowolną techniką (np. rysunek, malarstwo, projekt 

graficzny, techniki mieszane itp.) Mogą być użyte dowolne płaskie materiały. Każdy 

uczestnik może dostarczyć tylko jedną indywidualnie wykonaną pracę. 

4.   Do każdej zgłoszonej do konkursu pracy należy dołączyć następujące dane:  

-uczniowie szkół: imię i nazwisko uczestnika oraz nauczyciela, klasę, nazwę i numer  

telefonu szkoły i adres mailowy. 

-osoby uczestniczące indywidualnie: imię i nazwisko uczestnika, wiek, numer telefonu 

kontaktowego, adres mailowy i nazwa szkoły do której uczęszcza. 

 

§ 2 

1. Konkurs będzie rozgrywany w dwóch etapach:  

a) Etap Gminny 

b) Etap Powiatowy 

2. Etap Gminny Konkursu trwa do 4 października 2017 roku.  

3. Udział w Etapie Gminnym konkursu wezmą prace, które wraz z oświadczeniem 

dotyczącym praw autorskich, danymi osobowymi i numerem telefonu wykonawcy do 

dnia 4 października 2017 roku do godz. 15.00 zostaną złożone w siedzibie Gminy lub 

innym miejscu wyznaczonym przez Przewodniczącego Gminnej Komisji 

Konkursowej, w kopercie z dopiskiem „Konkurs na projekt okolicznościowego 

datownika nawiązującego tematycznie do obchodów setnej rocznicy odzyskania 

przez Polskę Niepodległości lub wybuchu zwycięskiego Powstania 

Wielkopolskiego”. 

4. Gminna Komisja Konkursowa wybierze maksimum 10 najlepszych prac, które znajdą 

się w Etapie Powiatowym Konkursu. 

5. Etap Powiatowy Konkursu będzie rozgrywany w trzech kategoriach: 

a) dla uczniów szkół podstawowych, 

b) dla uczniów szkół gimnazjalnych, 

c) dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. 

6. Etap Powiatowy Konkursu trwa do dnia 25 października 2017 roku. 

Udział w Etapie Powiatowym Konkursu, wezmą prace, które wraz z oświadczeniami 

dotyczącymi praw autorskich, danymi osobowymi i numerem telefonu wykonawcy 



 

do dnia 25 października 2017 roku do godz. 15.00 zostaną złożone, przez Gminną 

Komisję Konkursową, w Starostwie Powiatowym w Wągrowcu, ul. Kościuszki 15, 

62-100 Wągrowiec, każda praca w kopercie z dopiskiem „Konkurs na projekt 

okolicznościowego datownika nawiązującego tematycznie do obchodów setnej 

rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości lub wybuchu zwycięskiego 

Powstania Wielkopolskiego”. 

 

§ 3 

1. Ostatecznie prace oceni komisja powołana przez Starostę Wągrowieckiego. 

Ostateczne rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 30 listopada 2017 roku. 

2. Organizatorzy przewidują przyznanie trzech nagród rzeczowych w każdej kategorii 

oraz wyróżnień. 

 

 

§ 4 

1. Nagrodzone prace zostaną opublikowane na stronie internetowej Powiatu 

Wągrowieckiego. 

2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dowolnego wyboru prac, które będą 

opublikowane. 

3. Najlepsza praca na okolicznościowy datownik zostanie wykonana przez Pocztę 

Polską, a datownik będzie używany w dniach obchodów obu wydarzeń.  

 

 

                                                                   § 5 

1. Autor jest zobowiązany dołączyć pisemne oświadczenie dotyczące praw autorskich 

stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu podpisane przez rodziców                     

lub opiekunów prawnych (w przypadku niepełnoletnich uczniów) oraz przez autora 

pracy. 

2. Nie przedłożenie oświadczenia, o którym mowa w ust. 1 w terminie do dnia                      

25 października 2017 roku będzie skutkowało wykluczeniem z udziału w konkursie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu  

na projekt okolicznościowego datownika  

nawiązującego tematycznie do Powstania Wielkopolskiego  

 
 

 

 Niniejszym oświadczam, iż zrzekam się na rzecz Powiatu Wągrowieckiego autorskich 

praw majątkowych do dzieła w postaci projektu okolicznościowego datownika zwanego dalej 

„dziełem”, wykonanego w ramach konkursu plastycznego na projekt okolicznościowego 

datownika nawiązującego tematycznie do Powstania Wielkopolskiego w Powiecie 

Wągrowieckim”, na wszystkich polach eksploatacji, a w szczególności: 

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania dzieła - wytwarzanie jakąkolwiek techniką 

jego egzemplarzy, w tym techniką zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; 

b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których dzieło utrwalono - 

wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy; 

c) w zakresie rozpowszechniania dzieła w sposób inny niż określony powyżej - 

publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie 

i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie dzieła w taki sposób, aby każdy 

mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, 

Wykonawca udziela Powiatowi Wągrowieckiemu zezwoleń do dokonywania wszelkich 

zmian i przeróbek działa, w tym również do wykorzystania go w części lub całości oraz 

łączenia z innymi dziełami. 

Powiat Wągrowiecki ma prawo korzystać i rozpowszechniać dzieło oraz jego 

opracowania bez oznaczania ich imieniem i nazwiskiem Wykonawcy. 

Przez zezwolenia, o których mowa powyżej, rozumie się zezwolenia udzielone 

wyłącznie Zamawiającemu. Zezwolenia te są nieodwołalne i nie są uzależnione od żadnych 

warunków oraz zostały udzielone bez prawa wypowiedzenia lub cofnięcia. 

Na podstawie niniejszego zrzeczenia się praw autorskich majątkowych na Powiat 

Wągrowiecki przechodzą wszystkie prawa autorskie majątkowe do dzieła oraz własność 

egzemplarza dzieła zgłoszonego w konkursie. 

  Ponadto wykonawca dzieła nie będzie wykonywał praw osobistych do dzieła                          

i zezwalam Powiatowi Wągrowieckiemu na ich wykonywanie w jego imieniu. 
 
 
 
 

         Wągrowiec, dnia .................................. 

 

 

         .............................................................. 

      / Podpis rodzica/opiekuna prawnego / 
 
 

         .............................................................. 

          / Podpis dziecka – wykonawcy dzieła / 

 

 

 


