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REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO ONLINE DLA DZIECI 

Świat za 100 lat 

§1 

Organizator Konkursu 

1. Organizatorem konkursu pt. Świat za 100 lat (zwane dalej Konkursem) jest Koło 

Naukowe Humanistyki Cyfrowej KUL (zwane dalej „Organizatorem”). 

2. Adres Organizatora:  

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II 

Wydział Humanistyczny 

Al. Racławickie 14 

20-950 Lublin 

 

3. Osoba odpowiedzialna za przebieg i realizację Konkursu oraz uprawniona do udzielania 

informacji na temat Konkursu: 

mgr Kinga Bzymek 

Prezes Koła Naukowego Humanistyki Cyfrowej KUL 

kolohc.kul@gmail.com 

§2 

Tematyka prac konkursowych 

1. Tytuł Konkursu: Świat za 100 lat. 

2. Prace konkursowe powinny prezentować wizję świata, jaka powstała w wyobraźni  

dziecka.  
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§3 

Warunki uczestnictwa 

1. Konkurs kierowany jest do dwóch grup wiekowych. Grupę pierwszą reprezentować 

będą prace wykonane przez dzieci w wieku od 7 do 9 roku życia. Grupę drugą  - prace 

dzieci w wieku od 10 do 12 lat. Każda z tych grup będzie oceniana oddzielnie. 

2. Uczestnikiem Konkursu może zostać każde dziecko w wieku 7-9 lat oraz 10-12 lat. 

3. Każdy uczestnik Konkursu może przedstawić jedną pracę. 

4. Udział u Konkursie jest bezpłatny. 

5. Praca plastyczna może być zrealizowana w dowolnej technice (np. ołówek, węgiel, 

kredka, pastele, farby, wycinanki, wyklejanki, kolaż, itp.).  

6. Format pracy: A4.  

7. Skany prac należy wysłać na adres kolohc.kul@gmail.com 

8. Złożone na Konkurs prace powinny zawierać w wiadomości mailowej imię                                 

i nazwisko autora pracy, z podanym miastem zamieszkania, rokiem urodzenia, 

telefonem kontaktowym, nazwą szkoły oraz klasą. 

9. Do każdej konkursowej pracy plastycznej należy dołączyć zgodę opiekuna prawnego 

na udział w Konkursie i przetwarzanie danych osobowych dziecka zgodnie z Ustawą o 

Ochronie Danych Osobowych z dnia  29.08.1997 r. według wzoru określonego                  

w Załączniku nr 1 do Regulaminu Konkursu. 

10. Prace nadesłane na Konkurs muszą być pracami oryginalnymi, własnymi, wykonanymi 

samodzielnie, nigdzie wcześniej niepublikowanymi, nie przedstawianymi na innych 

konkursach. Nadesłanie prac na Konkurs jest jednoznaczne ze złożeniem deklaracji w 

powyższych zakresach.  

11. Prace będą oceniane indywidualnie (nie przyjmujemy prac zbiorowych i nie 

przewidujemy nagród zbiorowych dla klas, grup przedszkolnych, itp.). 
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§4 

Terminy i warunki dostarczenia prac 

1. Prace w formie skanów należy przesłać drogą mailową na adres: 

kolohc.kul@gmial.com z nazwą w temacie e-maila: „Konkurs plastyczny” 

2. Prace konkursowe należy przesłać do dnia 05.05.2021r. Prace przekazane po podanym 

terminie nie będą dopuszczone do konkursu i poddane ocenie.  

3. Rozstrzygnięcie Konkursu: 14.05.2021r. 

4. Ogłoszenie wyników odbędzie się w dniu 14.05.2021r. podczas Dni Humanistyki 

Cyfrowej. 

5. Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni o przyznaniu nagród drogą mailową bądź 

telefonicznie.  

6. Ze względów na reżim sanitarny wręczenie i odbiór nagród odbędzie się według ustaleń 

przesłanych drogą mailową lub telefonicznie. 

§5 

Zasady oceny prac 

1. O wyłonieniu zwycięzców Konkursu decyduje Komisja Konkursowa w składzie: 

• dr Monika Szabłowska-Zaremba –przewodnicząca komisji 

• dr inż. Ewa Mackoś-Iwaszko 

• dr Małgorzata Peroń 

• mgr Kinga Bzymek 

• Karolina Biel 

2. Z przedłożonych prac komisja konkursowa wybierze 4 prace, których autorzy 

otrzymają nagrody. Dwóch laureatów w każdej grupie wiekowej zostanie 

nagrodzonych. 

3. Prace oceniane będą zgodnie z następującymi kryteriami: 

a) zgodność z tematem Konkursu, 

b) oryginalność, pomysłowość w przedstawieniu tematu, 

c) samodzielność, 

mailto:kolohc.kul@gmial.com
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d) estetykę wykonania, 

4. Zebranie członków Komisji odbędzie się w dniu 7.05.2021r.  

5. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie podlegają odwołaniom.  

6. Prace konkursowe, które nie będą posiadały zgody opiekunów, o której mowa w §3 

ust. 6 Regulaminu, nie będą oceniane przez Komisję Konkursową. 

§6 

Nagrody 

1. Organizator Konkursu przewiduje dla zwycięzców przyznanie drobnych nagród 

rzeczowych. 

2. Zwycięskie prace konkursowe zostaną zaprezentowane podczas Dni Humanistyki 

Cyfrowej humcyf.pl oraz na portalu społecznościowym Facebook 

https://www.facebook.com/humanistykacyfrowa. 

3. Wszystkie nadesłane prace konkursowe zamieszczone zostaną na stronie internetowej  

Dni Humanistyki Cyfrowej humcyf.pl oraz na portalu społecznościowym Facebook         

w formie cyfrowego albumu https://www.facebook.com/humanistykacyfrowa. 

§7 

Prawa autorskie 

1. Z dniem wysłania pracy na adres mailowy Organizatora, autorzy przekazują prawo                     

do bezpłatnego wykorzystania swoich prac w celach promocyjnych, zgodnie                                

z oświadczeniem zawartym w Załączniku nr 1 Regulaminu oraz własność plików.  

2. Uczestnikom Konkursu nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu korzystania przez 

Organizatora z nagrodzonej pracy. 

3. Uczestnicy Konkursu ponoszą wszelką odpowiedzialność za naruszenie praw osób 

trzecich, w szczególności praw autorskich. 
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§8 

Postanowienia końcowe 

1. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej humcyf.pl, oficjalnym 

profilu Humanistyki Cyfrowej https://www.facebook.com/humanistykacyfrowa oraz 

Koła Naukowego Humanistyki Cyfrowej KUL https://www.facebook.com/KNHCKUL, 

a także na wydarzeniu Dni Humanistyki Cyfrowej na portalu społecznościowym 

Facebook. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do: przerwania, zmiany regulaminu Konkursu lub 

unieważnienia Konkursu bez podania przyczyn. Informacja i ewentualne zmiany będą 

zamieszczone na stronie humcyf.pl oraz portalu społecznościowym Facebook 

https://www.facebook.com/humanistykacyfrowa. 

3. Wszelkie dodatkowe informacje udzielane są drogą mailową kolohc.kul@gmail.com 

4. Sytuacje nieobjęte Regulaminem rozstrzyga organizator konkursu. 

 

 


