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na celu wzrost świadomości ekologicznej, działania służące ochronie środowiska naturalnego i zaznajomienie  
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w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego 

kierowanego przez społeczność”. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

 

REGULAMIN KONKURSU NA UWSPÓŁCZEŚNIONY WIZERUNEK  

WŁADYSŁAWA TACZANOWSKIEGO 

 

1. Organizatorem Konkursu jest Centrum Kultury Gminy Jabłonna, Piotrków Drugi 10,  

23-114 Piotrków Drugi. 

2. Konkurs organizowany jest w ramach zadania „Boski Taczanowski”.  

3. Konkurs odbędzie się w terminie od 26 listopada 2019r. do 10 stycznia 2020r. 

4. Adresatami konkursu są dzieci i młodzież z terenu Gminy Jabłonna. 

5. Przewidziane są 3 kategorie wiekowe: I kategoria: dzieci w wieku od 3 do 6 lat, II 

kategoria: dzieci w wieku od 7 do 11 lat, III kategoria: młodzież w wieku od 12 do 18 lat.  

6. Przedmiotem Konkursu jest wykonanie pracy plastycznej prezentującej współczesny 

wizerunek Władysława Taczanowskiego – znanego ornitologa w autorskiej interpretacji 

wykonawcy. Pytania pomocnicze: Czy dziś Taczanowski nosiłby trampki? Czy byłby 

hipsterem ekologiem z brodą? Jak wyglądałby i jakie byłoby jego hasło motto?  

Czy przywiązywałby się do drzew w obronie żyjących tam ptaków czy byłby szalonym 

ekologiem badaczem rzadkich gatunków ptaków, a może rysownikiem, fotografem lub 

grafikiem? Na te pytania mogą odpowiadać prace konkursowe.   

7. Technika, format i materiały do wykonania pracy są dowolne. Dopuszczalne są wszelkie 

rodzaje materiałów, wszelkie formaty i wielkości pracy, a także dowolne techniki (grafika 

komputerowa, komiks, kolaż, rysunek, obraz, szkic, fotografia itp.) Praca nie może być  

w formie rzeźby ani innego obiektu, musi być płaska, dopuszczalne są wystające 

elementy. 

8. Przy wykonywaniu prac nie można używać materiałów takich jak szkło, metal itp.,  

które mogłyby zagrozić życiu i zdrowi autorów prac. 

9. Każdy z uczestników może przekazać na konkurs tylko jedna pracę. 

10. Prace przekazane na konkurs muszą być pracami własnymi, wykonanymi na cele 

konkursu. 

11. Wymagane jest dołączenie do pracy konkursowej karty zgłoszenia, która stanowi 

załącznik do niniejszego regulaminu. Do pracy należy przytwierdzić (np. na odwrocie) 

karteczkę z tytułem pracy, imieniem, nazwiskiem oraz kategorią uczestnika.  

12. Prace powinny być dostarczone do Centrum Kultury Gminy Jabłonna Piotrków 

Drugi 10, 23-114 Piotrków Drugi do dnia 10 stycznia 2020 roku do godz. 16:00.  
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13. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 26 stycznia 2020 roku podczas wydarzenia 

edukacyjnego w Centrum Kultury Gminy Jabłonna. Osoby biorące udział w konkursie 

zobowiązane są do stawienia się tego dnia osobiście lub wyznaczenia reprezentanta celem 

otrzymania wyników konkursu (prosimy o podanie wcześniej imienia i nazwiska osoby 

upoważnionej do odebrania wyników i nagrody).  

14. Osoby nagrodzone, a nieobecne nie będą miały możliwości odbioru nagrody  

w późniejszym terminie.  

15. Oceny prac dokona komisja konkursowa powołana przez organizatora. Jury oceniając 

prace będzie brało pod uwagę m.in. staranność wykonanych prac, kompozycję, 

wyobraźnię twórczą, interpretację własną tematu Konkursu. Decyzje Jury są ostateczne  

i nie przysługuje od nich odwołanie. 

16. Komisja konkursowa spośród wszystkich prac wybierze zwycięzców, przewidziane są 

nagrody rzeczowe: I, II i III miejsce w każdej z trzech kategorii wiekowych. 

17. Uczestnicy Konkursu są współautorami i współwłaścicielami zgłoszonej przez Opiekuna 

Konkursu pracy konkursowej, przysługują im do niej autorskie prawa osobiste 

i nieograniczone prawa majątkowe, a praca konkursowa nie może naruszać jakichkolwiek 

praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich osób trzecich.  

18. Uczestnicy Konkursu nieodpłatnie przenoszą na Organizatora autorskie prawa majątkowe 

do zgłoszonej przez Opiekuna Konkursu pracy konkursowej, na następujących polach 

eksploatacji: korzystanie, rozporządzanie, przetwarzanie, utrwalanie w dowolnej formie, 

drukowanie oraz rozpowszechnianie przez Organizatora w ramach prowadzonych działań 

promocyjnych, w tym publikowanie na stronie internetowej Organizatora oraz  

w materiałach informacyjno‐promocyjnych Organizatora, a także wykorzystywanie w 

celu publicznej prezentacji, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych. 

19. Organizator zastrzega sobie prawo do utrwalania w dowolnej formie, drukowania  

i rozpowszechniania prac zgłoszonych do Konkursu w ramach działań promocyjnych,  

w tym publikowania na swojej stronie internetowej, w swoich materiałach informacyjno-

promocyjnych oraz publicznego prezentowania bez ograniczeń czasowych  

i terytorialnych. W przypadku wykorzystania danej pracy każdorazowo zostaną podane 

imiona i nazwiska Uczestników Konkursu wraz z oznaczeniem grupy 

przedszkolnej/klasy, nazwą i adresem szkoły oraz imieniem i nazwiskiem Opiekuna 

Konkursu. 

20. Zgłaszając udział w Konkursie i biorąc w nim udział, uczestnik podporządkowuje się 

postanowieniom Regulaminu Konkursu i akceptuje jego treść.  
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21. Zwycięzcy wyrażają zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku (w tym na 

wykonywanie i publikowanie zdjęć – administratorem danych osobowych jest 

Organizator konkursu. Wizerunek wykorzystany może być wyłącznie w celach 

promocyjnych Organizatora.  

22. Poszczególne postanowienia regulaminu mogą ulec zmianie.  

 

 

 


