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REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO 

pt. „Bitwa pod Raszynem 1809 roku moimi oczyma” 

 

/ V edycja 2023/ 

 

§1 

Organizator Konkursu 

Organizatorem Konkursu Plastycznego pt. „Bitwa pod Raszynem 1809 roku moimi 

oczyma” jest „Centrum Kultury Raszyn” w Raszynie. 

 

§2 

Cele Konkursu 

Celem konkursu jest: 

- uczczenie 214 rocznicy Bitwy pod Raszynem, 

- rozwijanie aktywności twórczej i wrażliwości artystycznej dzieci i młodzieży, 

- pogłębianie warsztatowych umiejętności plastycznych w tworzeniu portretu i postaci 

ludzkiej, a także scen batalistycznych, 

- prezentacja talentów i kreatywności uczestników konkursu. 

 

§3 

Warunki uczestnictwa w Konkursie 

1. Konkurs jest adresowany do uczniów szkół podstawowych oraz placówek 

oświatowych na terenie Gminy Raszyn. 

2. Uczestnicy biorący udział w Konkursie akceptują zasady Konkursu zawarte 

w Regulaminie. 

3. Uczestnicy wykonują prace plastyczne w dowolnych technikach malarskich lub 

rysunkowych bądź mieszanych (techniki płaskie) w formacie A3 (prace indywi-

dualne) lub A2 i większe (prace zbiorowe). 

5. Na odwrocie każdej pracy należy wpisać imię i nazwisko autora, tytuł pracy i symbol 

kategorii wiekowej. Wraz z pracą należy złożyć wypełniony i podpisany formularz 

zgłoszeniowy. Prosimy nie przyklejać formularza do prac! 

6. Interpretacja tematu jest dowolna, zależy od wyobraźni i kreatywności autora. 

7. Prace wraz z dołączonym formularzem zgłoszeniowym należy złożyć 

w terminie do dnia 5 kwietnia 2023 roku (środa) na adres: Centrum Kultury 

Raszyn, Al. Krakowska 29A, 05-090 Raszyn z dopiskiem: Konkurs plastyczny  

pt. „Bitwa pod Raszynem 1809 roku moimi oczyma” 
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§4 

Kryteria oceny 

1. Zgodność z tematyką konkursu. 

2. Estetyka i oryginalność ujęcia tematu. 

3. Wrażliwość plastyczna autora. 

§5 

Komisja Konkursowa 

1. O wyłonieniu zwycięzców Konkursu decyduje Komisja Konkursowa powołana przez 

Organizatora. 

2. Konkurs jest jednoetapowy. 

§6 

Nagrody 

1. Laureaci Konkursu otrzymają nagrody rzeczowe. 

2. Komisja Konkursowa przyjęła ocenę prac w pięciu kategoriach: 

- Kategoria I (klasy I-III), 

- Kategoria II (klasy IV-VI), 

- Kategoria III (klasy VII – VIII), 

3. Komisja Konkursowa przyznaje pierwsze, drugie i trzecie miejsce w każdej kategorii 

oraz ewentualne wyróżnienia.  

4. Wręczenie nagród laureatom odbędzie się podczas wernisażu prac w Austerii 
Raszyn, Filia Centrum Kultury Raszyn, Al. Krakowska 1 pomiędzy 19 a 30 kwietnia 
2023 roku  dokładnej dacie poinformujemy uczestników w późniejszym terminie. 

5. Z przyczyn niezależnych od Centrum Kultury Raszyn uniemożliwiających 

zorganizowanie wernisażu w dniach pomiędzy 19 a 30 kwietnia 2023 roku wystawa 

zostanie zaprezentowana i udostępniona na stronie internetowej oraz facebooku 

CKR. 

6. W przypadku nieobecności podczas wręczania nagród lub nieodbycia się wernisażu 

będzie można zgłosić się do siedziby Organizatora konkursu (CKR) w terminie do 

dnia 27 maja 2023 roku. 

7. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie. 

 

§7 

                                                   Prawa autorskie  

 

1. W związku z otrzymaniem nagrody w konkursie Uczestnik przenosi na 

Organizatora; 

a) autorskie prawa majątkowe do Utworu na następujących polach eksploatacji: 

- publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtwarzanie, nadawanie i 

reemitowanie dowolną techniką; 
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- publiczne udostępnienie w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do Utworu w 

miejscu i w czasie przez siebie wybranym; 

- wprowadzanie do pamięci komputera, do sieci teleinformatycznej otwartej i 

zamkniętej; 

- przekazywanie za pośrednictwem sieci komputerowych, w tym poprzez Internet w 

dowolnym standardzie, systemie i formacie; 

- utrwalanie i zwielokrotnianie w jakiejkolwiek postaci, na dowolnym nośniku 

informacji w dowolnej liczbie egzemplarzy, w tym techniką drukarską, oraz techniką 

cyfrową w tym m. in. CD – Romy, DVD, taśmy magnetyczne, nośniki 

magnetooptyczne, poprzez druk oraz urządzenia elektroniczne; 

- udostępnienie oryginału i egzemplarzy, na których Utwór utrwalono; 

- wprowadzenie zwielokrotnionych egzemplarzy Utworu do obrotu; 

- dokonywania przeróbek, opracowań Utworu, jego skrótów oraz tłumaczeń. 

b) prawo zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do Utworu. 

c) własność egzemplarza utworu. 

2. Przeniesienie autorskich praw majątkowych do Utworu i prawa zezwalania na 

wykonywanie zależnego prawa autorskiego do niego jest nieograniczone terytorialnie 

i czasowo. Nabywca może wykorzystywać Utwór na całym świecie we wszystkich 

mediach, na wszystkich polach eksploatacji wymienionych powyżej, przez cały czas 

trwania praw majątkowych. Organizator ma prawo udzielać licencji do korzystania z 

przedmiotu umowy przez osoby trzecie na warunkach przez niego określonych, jak 

również przenosić autorskie prawa majątkowe do przedmiotu umowy, a także prawo 

zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do przedmiotu umowy, na 

osoby trzecie. 

 

§8 

Postanowienia końcowe 

1. Niniejszy Regulamin wraz z formularzem zgłoszenia dostępny jest w siedzibie 

Centrum Kultury Raszyn, na stronie internetowej www.ckr.raszyn.pl 

oraz na facebooku https://www.facebook.com/RaszynCentrumKultury/. 

2. Sytuacje nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator Konkursu. 

 Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian 

w Regulaminie, z wyłączeniem warunków uczestnictwa w Konkursie. Ewentualne 

zmiany Regulaminu będą ogłaszane na stronie internetowej Organizatora Konkursu. 

 

http://www.ckr.raszyn.pl/
https://www.facebook.com/RaszynCentrumKultury/
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3.  Prace niezgodne z regulaminem lub zniszczone w wyniku niewłaściwego 

opakowania, nie będą brane pod uwagę. 

4. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia 

uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie 

przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec przy dołożeniu należnej staranności. 

 

5. Organizator zastrzega sobie prawo wykonywania dokumentacji w formie katalogów, 

fotografii i biuletynów oraz publikacji nadesłanych prac w mediach bez uiszczania 

honorariów. 

 

6. Wyniki konkursu zamieszczone zostaną do dnia 30 kwietnia  2023 r. na stronie 

internetowej Centrum Kultury Raszyn www.ckr.raszyn.pl  

7. Dodatkowych informacji udziela: 

Centrum Kultury Raszyn, Al. Krakowska 29A, 05-090 Raszyn, tel. 22 460 57 60 

8. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu. 
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