
Regulamin konkursu plastycznego pn. „Moja wizja kryjówki ks. Stanisława 
Brzóski w Jacie” 
 
I Organizator konkursu: 
Stowarzyszenie „Nasze Dziedzictwo” (ul. Jana Pawła II, 21 – 400 Łuków) 
 
Współorganizatorzy: 
Starosta Łukowski – Janusz Kozioł 
Wójt Gminy Łuków – Mariusz Osiak  
Burmistrz Miasta Łuków – Dariusz Szustek 
 
II Cel konkursu: 
- edukacyjno – poznawczy w zakresie roli ks. Stanisława Brzóski w Powstaniu 
Styczniowym na terenie Ziemi Łukowskiej  
 
III Uczestnicy: 
Konkurs zostanie przeprowadzony w trzech kategoriach wiekowych: 
- szkoły podstawowe, klasy IV – VI 
- gimnazja  
- szkoły ponadgimnazjalne  
 
IV Zasady uczestnictwa w konkursie: 
- uczestnicy konkursu wykonają pracę prezentującą ich wizję kryjówki ks. Stanisława 
Brzóski w rezerwacie Jata 
- dopuszczalne są wszystkie techniki rysunku, malarstwa, grafiki, rzeźby oraz makiety 
- każdy uczestnik może złożyć tylko jedną pracę, dopuszcza się złożenie w konkursie 
pracy zbiorowej  
- organizator i współorganizatorzy nie zwracają dostarczonych prac, przechodzą one na 
ich własność   
 
V Termin i miejsce dostarczenia prac: 
Prace czytelnie opisane na odwrocie (imię i nazwisko, adres, szkoła, klasa, tel. opiekuna 
prawnego (w przypadku osób małoletnich) lub tel. uczestnika konkursu (w przypadku osób 
pełnoletnich), dopisek „Praca na konkurs plastyczny pn. „Moja wizja kryjówki ks. 
Stanisława Brzóski w Jacie”) oraz załącznik nr 1 podpisany przez opiekuna prawnego  
ucznia biorącego udział w konkursie (w przypadku osób małoletnich) lub załącznik nr 2 (w 
przypadku pełnoletnich uczestników konkursu), należy składać, osobiście lub pocztą, do 
dnia 31 października 2014r., do godz. 15.00 w Urzędzie Gminy Łuków – pokój nr 39 
(promocja Gminy) lub pokój nr 26 (kancelaria Urzędu).  
 
VI Jury: 
Jury zostanie wybrane spośród organizatora i współorganizatorów konkursu.  
 
VII Nagrody:  
- jury, spośród nadesłanych, nagrodzi jedną pracę w każdej kategorii i przyzna trzy 



wyróżnienia w każdej kategorii, 
- nagroda i wyróżnienia będą miały charakter rzeczowy, 
- wszystkie osoby, które zgłoszą prace do konkursu, zostaną zaproszone na uroczystość 
poświęcenia zrekonstruowanego miejsca ukrywania się ks. Brzóski w rezerwacie Jata.  
 
 
VIII Uwagi końcowe:  
- osoba nagrodzona i osoby wyróżnione w konkursie zostaną powiadomione o 
rozstrzygnięciach konkursu telefonicznie – na nr tel. opiekuna prawnego (w przypadku 
osób małoletnich) lub na nr tel. uczestnika konkursu (w przypadku osób pełnoletnich) lub 
pisemnie na adres zamieszkania 
- nadesłanie pracy do konkursu jest jednoznaczne z zaakceptowaniem warunków 
niniejszego Regulaminu 
- decyzja jury  jest ostateczna i nie podlega weryfikacji, 
- sprawy nie ujęte regulaminem i sporne rozstrzyga jury konkursu. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Załącznik nr 1: 

Zgoda opiekuna prawnego na nieodpłatne wykorzystywanie pracy wykonanej przez ucznia 

w konkursie plastycznym pn. „Moja wizja kryjówki ks. Stanisława Brzóski w Jacie”.  

 

Ja, niżej 

podpisana/y………………………………………………………………………………………..... 

legitymujący się dowodem osobistym seria, 

nr………………………………………………….jako opiekun prawny 

małoletniego…………………………………………………………………………………............ 

(dane ucznia: imię nazwisko, data urodzenia) oświadczam, że zgłoszona na konkurs 

plastyczny pn. „Moja wizja kryjówki ks. Stanisława Brzóski” praca, stanowi wytwór mojego 

dziecka, któremu przysługują do niej prawa autorskie.  

Jednocześnie w imieniu………...................……………….........…… 

(dane ucznia: imię nazwisko) wyrażam zgodę na 

wielokrotne, nieodpłatne publikowanie nadesłanej pracy oraz ewentualne wykorzystanie 

pomysłu Pracy – Dzieła przy rekonstruowaniu kryjówki ks. Stanisława Brzóski, a także na 

opublikowanie imienia, nazwiska i nazwy miejscowości zamieszkania w materiałach 

promocyjnych związanych z konkursem plastycznym, w wydawnictwach i na stronach 

internetowych Organizatora i Współorganizatorów, a także zgadzam się na ich 

wykorzystywanie w celach promocyjnych i marketingowych Organizatora                

i Współorganizatorów. 

Z dniem odbioru Pracy – Dzieła, Uczestnik Konkursu przenosi na Organizatora                

i Współorganizatorów  autorskie prawa majątkowe do Pracy - Dzieła bez ograniczeń 

czasowych, ilościowych i terytorialnych na następujących polach eksploatacji: 

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Dzieła – wytwarzanie określoną techniką 

egzemplarzy Pracy-Dzieła, w tym techniką rysunku, malarstwa, grafiki, rzeźby oraz 

makiety  

2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Praca-Dzieło utrwalono – 

wprowadzenie do obrotu, użyczanie lub najem oryginału albo egzemplarzy, 

3) w zakresie rozpowszechniania Pracy-Dzieła w sposób inny niż określony w pkt. 2 – 

publiczne wykonanie, wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie oraz nadawanie                

i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie Pracy-Dzieła w taki sposób, aby każdy 

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

4) wprowadzania i zachowania w pamięci komputerów Organizatora                



i Współorganizatorów. 

 

Uczestnik Konkursu zezwala na wykorzystanie Pracy-Dzieła w całości lub w części na cele 

postępowania w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i potrzeby 

postępowania administracyjnego. 

Organizator i Współorganizatorzy uprawnieni są do oznaczania Pracy-Dzieła w sposób 

wskazujący, że przysługują im w stosunku do niego autorskie prawa majątkowe. 

 

Oświadczam, że zapoznałam/em się z treścią Regulaminu, który rozumiem i w pełni 

akceptuję. 

 

Data i czytelny podpis opiekuna prawnego:………….................…………………. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik nr 2: 

Zgoda pełnoletniego uczestnika konkursu na nieodpłatne wykorzystywanie pracy 

wykonanej w konkursie plastycznym pn. „Moja wizja kryjówki ks. Stanisława Brzóski           

w Jacie”.  

 

Ja, niżej 

podpisana/y………………………………………………………………………………………..... 

legitymujący się dowodem osobistym seria, nr…………………………………………………. 

oświadczam, że zgłoszona na konkurs plastyczny pn. „Moja wizja kryjówki ks. Stanisława 

Brzóski” praca, stanowi mój wytwór i przysługują mi do niej prawa autorskie.  

Jednocześnie wyrażam zgodę na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie nadesłanej pracy 

oraz ewentualne wykorzystanie pomysłu Pracy – Dzieła przy rekonstruowaniu kryjówki     

ks. Stanisława Brzóski, a także na opublikowanie mojego imienia, nazwiska i nazwy 

miejscowości zamieszkania w materiałach promocyjnych związanych z konkursem 

plastycznym, w wydawnictwach i na stronach internetowych Organizatora                

i Współorganizatorów, a także zgadzam się na ich wykorzystywanie w celach 

promocyjnych i marketingowych Organizatora i Współorganizatorów. 

Z dniem odbioru Pracy – Dzieła, Uczestnik Konkursu przenosi na Organizatora                

i Współorganizatorów autorskie prawa majątkowe do Pracy - Dzieła bez ograniczeń 

czasowych, ilościowych  i terytorialnych na następujących polach eksploatacji: 

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Dzieła – wytwarzanie określoną techniką 

egzemplarzy Pracy-Dzieła, w tym techniką rysunku, malarstwa, grafiki, rzeźby oraz 

makiety  

2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Praca-Dzieło utrwalono – 

wprowadzenie do obrotu, użyczanie lub najem oryginału albo egzemplarzy, 

3) w zakresie rozpowszechniania Pracy-Dzieła w sposób inny niż określony w pkt. 2 – 

publiczne wykonanie, wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie oraz nadawanie                

i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie Pracy-Dzieła w taki sposób, aby każdy 

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

4) wprowadzania i zachowania w pamięci komputerów Organizatora                

i Współorganizatorów. 

 

Uczestnik Konkursu zezwala na wykorzystanie Pracy-Dzieła w całości lub w części na cele 

postępowania w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i potrzeby 

postępowania administracyjnego. 



Organizator i Współorganizatorzy uprawnieni są  do oznaczania Pracy-Dzieła w sposób 

wskazujący, że przysługują im w stosunku do niego autorskie prawa majątkowe. 

 

Oświadczam, że zapoznałam/em się z treścią Regulaminu, który rozumiem i w pełni 

akceptuję. 

 

Data i czytelny podpis uczestnika konkursu:………….................…………………. 

 

 


