
 
 

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH „BEZPIECZEŃSTWO 

ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ  OCZAMI DZIECI I MŁODZIEŻY” 

 

§ 1  

Cele Konkursu 

Celem Konkursu jest: 

1. zachęcenie nauczycieli i uczniów do czynnego zainteresowania się tematyką żeglugi 

śródlądowej w Polsce, 

2. skierowanie uwagi na tematykę związaną z żeglugą śródlądową, 

3. popularyzowanie wiedzy o rozwoju żeglugi śródlądowej w Polsce, akwenach żeglugowych, 

rodzajach prac wykonywanych na wodach śródlądowych oraz dla poprawy bezpieczeństwa 

żeglugi śródlądowej, 

4. promocja Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie, 

5. rozwój umiejętności plastycznych wśród dzieci i młodzieży. 

 

§ 2  

Organizator Konkursu 

1. Organizatorem Konkursu jest Urząd Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie. 

2. Adres Organizatora: 

Urząd Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie 

Plac Stefana Batorego 4 

70-207 Szczecin 

tel. 91 43 40 279, fax 91 43 40 129 

 

3. Osoba upoważniona do udzielania informacji na temat Konkursu: 

Pani Alicja Kądys, tel. 91 43 22 864, 

e-mail: akadys@szczecin.uzs.gov.pl 

 

 

§ 3 

Założenia organizacyjne 

1. Konkurs zostanie przeprowadzony wśród uczniów szkół podstawowych. 

2. Udział w konkursie jest bezpłatny. 

3. Konkurs polega na przygotowaniu pracy plastycznej o tematyce związanej  

z żeglugą śródlądową i wszelkimi aspektami bezpieczeństwa żeglugi 

4. Każdy z Uczestników może przekazać tylko jedną pracę konkursową. 

5. Prace nadesłane na Konkurs muszą być pracami własnymi, nigdzie wcześniej 

niepublikowanymi, nie przedstawianymi na innych konkursach. Nadesłanie pracy na Konkurs 

jest jednoznaczne ze złożeniem deklaracji o tych faktach. 

6. Prace mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną (np. ołówek, kredka, pastele, farby 

plakatowe, wycinanki itp.). 

7. Prace powinny być wykonane na papierze typu brystol w formacie A4 (210 x 297mm). Prosimy 

nie rolować, nie zwijać i nie składać prac. 

8. Na odwrocie pracy należy umieścić: imię i nazwisko autora, miejscowość i nr szkoły, nr telefonu 

do kontaktu w przypadku wygranej. 



 
 

9. Do pracy musi zostać dołączone oświadczenie rodziców/ opiekunów będące załącznikiem nr 1 

do niniejszego regulaminu. 

10. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa na wykorzystanie 

prac na następujących polach eksploatacji: druku w dowolnej liczbie i formie publikacji i w 

dowolnym nakładzie, publikacji w Internecie oraz w innych formach utrwaleń nadających się 

do rozpowszechniania (np. nośniki magnetyczne, elektroniczne, optyczne, CD-ROM 

wprowadzenie do obrotu, wprowadzenie do pamięci komputera), a także prezentowania prac 

na wystawach organizowanych w celu popularyzacji żeglugi śródlądowej, oraz zgodą na ich 

pierwsze publiczne wykorzystanie. 

11. Prace zgłoszone do Konkursu nie będą zwracane autorom. Zgłoszenie prac do konkursu jest 

równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem na Organizatora prawa własności złożonych 

egzemplarzy prac. 

12. Prace nie spełniające zasad uczestnictwa nie będą brane pod uwagę przez Komisję 

Konkursową. 

13. Organizatorzy nie odpowiadają za zniszczenie prac w trakcie ich przewozu. 

14. Regulamin konkursu jest dostępny na stronie internetowej www.szczecin.uzs.gov.pl oraz na 

fanpage’u Urzędu w mediach społecznościowych.  

15. Sytuacje nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator Konkursu. 

 

§ 4 

Ocena prac konkursowych 

1. Prace należy składać osobiście, nadsyłać pocztą lub przesyłką kurierską (na koszt 

nadsyłającego) do dnia 05.06.2020 r. na adres:  

Urząd Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie 

Plac Stefana Batorego 4 

70-207 Szczecin 

Z dopiskiem Konkurs Plastyczny„ BEZPIECZEŃSTWO ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ  OCZAMI 

DZIECKA” 

 

2. O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje Komisja Konkursowa, powołana przez Dyrektora 

Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie w składzie: 

Alicja Kądys- przewodniczący 

Małgorzata Baryłka- członek 

Monika Przybylska- członek 

3. Kryteria oceny ustalone zostają w następujący sposób: 

a) zgodność z tematyką,  

b) estetyka pracy,  

c) oryginalność,  

4. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne.  

 

 

 

 

 

 



 
 

§ 5 

Ogłoszenie wyników Konkursu 

 

1. Główna komisja konkursowa dokona wyboru 1 najlepszej pracy oraz 3 prac wyróżnionych. 

Zwycięska praca oraz wyróżnione zostaną opublikowane na stronie internetowej Urzędu 

Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie oraz na fanpage’u Urzędu w mediach społecznościowych. 

2. Osoby nagrodzone oraz wyróżnione zostaną powiadomione telefonicznie o wynikach 

Konkursu w terminie do 12.06.2020r. 

§ 6 

Nagroda główna i dodatkowe  

 

1. Organizator przyzna następujące nagrody : 

I miejsce: 

- dyplom 

-umieszczenie rysunku z nadesłanej pracy na artykułach promocyjnych Urzędu Żeglugi 

Śródlądowej w Szczecinie 

- artykuły promocyjne Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie 

Wyróżnienia: 

- dyplom 

- artykuły promocyjne Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie 

§ 7 

Postanowienia końcowe 

 

1. Regulamin stanowi jedyny dokument określający zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie  

i jego publikacja na stronie internetowej Organizatora www. szczecin.uzs.gov.pl oznacza jego 

udostępnienie wszystkim zainteresowanym. 

2. Wzięcie udziału w Konkursie i przekazanie pracy na Konkurs jest równoznaczne z akceptacją 

postanowień Regulaminu i zasad w nim zawartych. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do: 

a) zmiany postanowień Regulaminu, w tym w odniesieniu do zasad i warunków 

uczestnictwa w Konkursie, w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych 

istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie Konkursu. Zmienione 

postanowienia Regulaminu obowiązują od chwili ich opublikowania na stronie 

internetowej Organizatora www.szczecin.uzs.gov.pl, z tym, że nie mogą one naruszać 

praw nabytych przez Uczestników; 

b) odstąpienia od organizowania Konkursu bądź odwołania Konkursu bez podania 

przyczyny; 

c) nierozstrzygnięcia Konkursu w przypadku zbyt małej ilości przekazanych prac; 

rozstrzygania w kwestiach nieuregulowanych postanowieniami Regulaminu. 

d) Informacje w powyższych kwestiach, w tym zmiany wprowadzone do Regulaminu, 

będą publikowane wyłącznie na stronie internetowej Organizatora  

www. szczecin.uzs.gov.pl. 

5. Załączniki nr 1 i 2 do Regulaminu stanowią integralną część Regulaminu.  

4. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się ogólnie obowiązujące przepisy prawa 

polskiego, w tym odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego. 


