REGULAMIN
KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
FINAŁOWE SERDUSZKO WOŚP

§1
Organizator Konkursu
1. Organizatorem Konkursu jest Sztab #6128 Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w
Łodzi (zwany dalej „Organizatorem”).
2. Adres Organizatora:
Sztab #6128 Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Łodzi
ul. Czajkowskiego 14
92-511 Łódź
3. Osoba odpowiedzialna za przebieg i realizację Konkursu oraz uprawniona do
udzielania informacji na temat Konkursu:
Pani Roksana Bartczak
Dział wydarzeń Sztabu #6128 WOŚP
Email: kontakt@wosp.zso1lodz.pl
§2
Tematyka prac konkursowych
1. Tytuł Konkursu: Finałowe serduszko WOŚP.
2. Prace konkursowe muszą ilustrować słynne serduszko Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy i/lub nawiązywać do jubileuszowego 30. Finału, którego
tematem jest zapewnienie najwyższych standardów diagnostyki i leczenia wzroku u
dzieci. Każda z prac niezależnie od pomysłu musi zawierać tytułowe serduszko.
§3
Warunki uczestnictwa
1. Uczestnikiem Konkursu może zostać każdy uczeń szkół podstawowych z rejonu
działania Sztabu:
a) Szkoła Podstawowa nr 4 im. Komisji Edukacji Narodowej
b) Szkoła Podstawowa nr 12 im. Mariana Batki
c) Szkoła Podstawowa nr 33 im. Stefana Kopcińskiego
d) Szkoła Podstawowa nr 34 im. Wisławy Szymborskiej
e) Szkoła Podstawowa nr 37 im. Janusza Kusocińskiego
f) Szkoła Podstawowa nr 114 im. prof. Jana Dembowskiego
g) Szkoła Podstawowa nr 198
h) Szkoła Podstawowa nr 199 im. Juliana Tuwima
i) Szkoła Podstawowa nr 139 im. Wojska Polskiego
j) Szkoła Podstawowa nr 141 im. gen. Mariusza Zaruskiego
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k) Szkoła Podstawowa nr 205 im. św. Jadwigi Królowej Polski
l) Publiczna Szkoła Podstawowa Mileszki
Każdy uczestnik Konkursu może przedstawić tylko jedną pracę.
Prace mogą być zrealizowane w dowolnej technice (np. ołówek, kredki, pastele,
farby, wycinanki, wyklejanki itp.) na papierze formatu A3 lub A4.
Udział w Konkursie jest bezpłatny.
Prace nadesłane na Konkurs muszą być pracami własnymi, wykonanymi
samodzielnie bez naruszania praw autorskich. Nadesłanie pracy na Konkurs jest
jednoznaczne ze złożeniem deklaracji o nienaruszeniu praw autorskich. Prace
łamiące zasady będą dyskwalifikowane.
Prace nie mogą zawierać gotowych materiałów graficznych WOŚP (np.
wydrukowanych i wklejonych gotowych grafik).
Prace będą oceniane indywidualnie, nie przyjmujemy prac wykonanych zbiorowo.
Konkurs jest realizowany w dwóch kategoriach wiekowych względem klas: I-IV oraz
V-VIII.
Spośród wszystkich zgłoszonych prac zostanie wyróżnionych 10 prac (po 5 z każdej
kategorii wiekowej). Następnie Komisja Konkursowa wybierze zwycięskie prace (po
3 z każdej kategorii wiekowej). Osoby wyróżnione (opiekunowie) zostaną
powiadomieni telefonicznie o wyróżnieniu.
§4
Termin i warunki dostarczenia prac

1. Zdjęcie wykonanej pracy należy przesłać w formularzu dostępnym na stronie
internetowej Sztabu pod adresem wosp.zso1lodz.pl do dnia 27 stycznia 2022 roku.
2. Wyróżnione prace zgodnie z §3 pkt. 8 należy dostarczyć do siedziby Organizatora
osobiście w wybranym dniu:
a) 28 stycznia w godzinach 12:00-15:00
b) 29 stycznia w godzinach 12:00-13:00
c) 30 stycznia w godzinach 9:00-11:00
3. Konkurs zostanie rozstrzygnięty w dniu 30. Finału WOŚP 30 stycznia 2022 roku, a
wyniki ogłoszone na żywo tego samego dnia podczas koncertów organizowanych w
siedzibie Organizatora.
4. Organizator na prośbę autora bądź opiekuna może zwrócić wyróżnioną pracę.
§5
Zasady oceny prac
1. Wyróżnione prace wyłoni Komisja Konkursowa w składzie:
a) Antoni Przymus – Szef Sztabu #6128 WOŚP, Przewodniczący komisji
b) Janusz Brzozowski - dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1
c) Roksana Bartczak – członek Sztabu #6128 WOŚP
2. Prace oceniane będą zgodnie z następującymi kryteriami:
a) zgodność z tematem Konkursu
b) oryginalność
c) dbałość wykonania
3. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie podlegają odwołaniom.

4. Zwycięskie prace zostaną wyłonione w głosowaniu internetowym określonym w §3
pkt. 8.
§6
Nagrody
1. Organizator przewiduje dla zwycięzców następujące nagrody:
a) Gadżety związane z 30. Finałem WOŚP
b) Słodki zestaw cukierków, czekolad
c) Dyplomy
2. Wyróżnione przez Komisję Konkursową prace zostaną zamieszczone na stronie
internetowej Sztabu wosp.zso1lodz.pl oraz w mediach społecznościowych Sztabu.
3. Zwycięskie prace zostaną zaprezentowane na wystawie w dniu 30. Finału WOŚP 30
stycznia 2022 roku.
§7
Prawo autorskie
1. Z dniem dostarczenia prac do siedziby Organizatora, autorzy przekazują
Organizatorowi prawo do bezpłatnego wykorzystania swoich prac w celach
promocyjnych na następujących polach eksploatacji:
a) używanie w Internecie oraz w innych formach utrwaleń nadających się do
rozpowszechniania (np. nośniki elektroniczne, optyczne, CD-ROM, DVD,
wprowadzenie do obrotu, wprowadzenie do pamięci komputera)
b) prezentowanie na wystawach organizowanych przez Organizatora
2. Z dniem dostarczenia prac do siedziby Organizatora, autorzy przekazują
Organizatorowi własność egzemplarzy.
3. Uczestnikom Konkursu nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu korzystania przez
Organizatora z nagrodzonej pracy.
4. Uczestnicy Konkursu ponoszą wszelką odpowiedzialność za naruszenie praw osób
trzecich, w szczególności praw autorskich.
§8
Postanowienia końcowe
1. Organizator zastrzega sobie prawo do: przerwania, zmiany regulaminu Konkursu lub
unieważnienia Konkursu bez podania przyczyn. Informacja i ewentualne zmiany
będą zamieszczone na stronie Sztabu wosp.zso1lodz.pl oraz w mediach
społecznościowych.
2. Wszelkie pytania dotyczące Konkursu prosimy kierować na adres
kontakt@wosp.zso1lodz.pl tytułem „Konkurs plastyczny”.

