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REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO 

„MOI RODZICE DLA NIEPODLEGŁEJ” 

 

 

1. Komitet organizacyjny: 

1.1. Organizator: Agencja Mienia Wojskowego 

1.2. Współorganizatorzy: AMW Hotele 

1.3. Partnerzy: Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie,  

Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie 

1.4. Patronat honorowy: Minister Obrony Narodowej  

1.5. Patronat medialny: „Polska Zbrojna”, „Polska Zbrojna. Historia” 

 

2. Cele konkursu plastycznego „Moi rodzice dla Niepodległej”: 

2.1. Uczczenie 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości 

2.2. Podtrzymywanie dobrych relacji z żołnierzami 

2.3. Integracja środowiska wojskowego 

2.4. Utrwalanie więzi rodzinnych 

2.5. Kształtowanie postaw i świadomości patriotycznej wśród dzieci i młodzieży 

2.6. Pogłębianie szacunku do ojczyzny 

2.7. Zachęcanie młodych do doskonalenia umiejętności plastycznych 

2.8. Tworzenie prac plastycznych o tematyce patriotycznej 

 

3. Przedmiot i tematyka Konkursu: 

3.1. Przedmiotem Konkursu jest przygotowanie pracy plastycznej na temat „Moi 

rodzice dla Niepodległej” charakteryzującej się pomysłowością, oryginalnością  

i samodzielnością wykonania, wypełniającej cele i parametry określone  

w niniejszym Regulaminie Konkursu. 

3.2. Tematem pracy plastycznej jest zilustrowanie pracy żołnierzy-rodziców oraz 

ich wkładu w utrzymanie niepodległości Polski. 

3.3. Ograniczeniem wizji artystycznych jest spełnienie warunków określonych  

w niniejszym Regulaminie Konkursu. 
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4. Termin nadsyłania prac: 

Rozpoczęcie konkursu: 1 czerwca 2018 r.  

Zakończenie konkursu: 30 czerwca 2018 r. 

 

5. Uczestnicy i kategorie: 

Uczniowie szkół podstawowych kl. 0 – III (wiek 6 – 9 lat) 

Uczniowie szkół podstawowych kl. IV – VII (wiek 10 – 13 lat) 

 

6. Parametry prac konkursowych: 

6.1. Każdy Uczestnik może wysłać tylko jedną pracę konkursową. 

6.2. Nadesłane prace muszą być pracami własnymi, nigdzie wcześniej 

niepublikowanymi. 

6.3. Każda praca powinna być z tyłu podpisana: imię i nazwisko dziecka, klasa, wiek 

oraz tytuł pracy. 

6.4. Prace powinny być wykonane na kartce w formacie A3 lub A4, techniką 

dowolną, pozwalającą na przesłanie ich przesyłką pocztową. Kopertę należy 

opatrzyć dopiskiem: Konkurs plastyczny „Moi rodzice dla Niepodległej”. 

 

7. Miejsce dostarczania prac: 

7.1. Prace należy składać do 30 czerwca 2018 roku osobiście lub za pośrednictwem 

poczty/przesyłki kurierskiej do siedziby Agencji Mienia Wojskowego  

(ul. Nowowiejska 26a, 00-911 Warszawa), w godzinach 7.30 – 15.30. Prace 

zgłoszone po terminie nie będą podlegały ocenie. W przypadku przesyłek 

pocztowych – liczy się data stempla pocztowego. 

7.2. Do każdej pracy powinien być dołączony wypełniony formularz konkursowy – 

według Załącznika nr 1 do niniejszego Regulaminu - zawierający następujące 

informacje: imię i nazwisko autora, klasa i wiek, adres korespondencyjny, 

telefon kontaktowy oraz adres poczty elektronicznej. 

7.3. Do każdej pracy musi być obowiązkowo dołączone oświadczenie o akceptacji 

regulaminu konkursu oraz prawnego obowiązku informacyjnego – Załącznik nr 

2.  
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7.4. Ze względu na możliwe uszkodzenia oraz problem z późniejszą ekspozycją, 

prace nie mogą być przesłane w rulonie. 

7.5. Prosimy o przesyłanie prac wyłącznie w kopertach, nie zwiniętych lub 

złożonych. 

 

8. Jury  

8.1. W skład jury wchodzą przedstawiciele różnych instytucji wojskowych oraz 

Organizator Konkursu. 

8.2. Jury ma prawo do rezygnacji z przyznania nagród i niewyłaniania laureatów. 

8.3. Decyzje Jury są ostateczne i niepodważalne. Nie przysługuje od nich 

odwołanie. 

 

9. Nagrody: 

9.1. Główną nagrodą w konkursie jest wyjazd uczestników – dziecka wraz  

z rodzicami/opiekunami - do Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie. 

9.2. Nagroda główna zostanie przyznana Autorom dziesięciu najlepszych prac. 

9.3. Nagroda zostanie zrealizowana 14 września 2018 r. 

9.4. Nagroda obejmuje przejazd spod Hotelu Belwederskiego w Warszawie do 

muzeum i z powrotem, zakwaterowanie w przededniu wyjazdu i po powrocie  

(2 noclegi), wyżywienie (2 x śniadanie, 1 x obiadokolacja), bilet wstępu do 

muzeum dla dziecka i rodziców/opiekunów oraz ubezpieczenie. 

9.5. Organizator wymaga potwierdzenia uczestnictwa w wycieczce do dnia 15 

sierpnia 2018 r. Brak potwierdzenia uczestnictwa skutkuje utratą nagrody,  

a niepotwierdzone miejsce przypada kolejnemu nagrodzonemu Uczestnikowi. 

9.6. Laureaci Konkursu zobowiązują się do realizacji nagrody w ustalonym przez 

Organizatora terminie. Ewentualna zmiana terminów po rozpoczęciu przez 

Organizatora przygotowań do realizacji nagrody jest niemożliwa i skutkuje 

podporządkowaniem się Laureata do ustaleń Organizatora lub jego rezygnacją  

z realizacji nagrody. W ostatnim przypadku nagrodę uznaje się za zrealizowaną, 

przy czym Laureat oświadcza, że zgadza się na powyższe ustalenia. 

9.7. Nagrody nie można wymienić na inną. Uczestnik nie może otrzymać za 

nagrodę ekwiwalentu pieniężnego lub rzeczowego. 
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9.8. W przypadku zdarzeń losowych uniemożliwiających realizację nagrody (np. 

choroba Laureata lub rodzica/opiekuna) lub jeśli Laureat wraz  

z rodzicem/opiekunem nie stawi się w wyznaczonym miejscu i czasie w celu 

realizacji lub przybędzie spóźniony, co uniemożliwi realizację nagrody – nagrodę 

uznaje się za zrealizowaną. 

9.9. Dla kolejnych 20 wyróżnionych Uczestników przewidziano nagrody rzeczowe. 

9.10. Informacje dotyczące nagród konkursowych udzielane będą pod numerem tel. 

22 314 9738. 

 

10. Ogłoszenie wyników Konkursu: 

10.1. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane do 31 lipca 2018 r. na stronie 

internetowej Organizatora (www.amw.com.pl), na specjalnie utworzonym profilu 

na Facebook’u oraz rozesłane do Laureatów i nagrodzonych drogą elektroniczną. 

 

11. Zasady uczestnictwa w Konkursie:  

11.1. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych, których rodzice 

służą w Siłach Zbrojnych RP. 

11.2. Przystąpienie do Konkursu oznacza zgodę każdego z Autorów (w tym 

przypadku rodziców/opiekunów prawnych dzieci) na postanowienia zawarte  

w niniejszym Regulaminie. 

11.3. Udział w Konkursie jest nieodpłatny. Konkurs ma charakter jawny. 

11.4. Opiekunowie prawni dzieci biorących udział w Konkursie wyrażają zgodę na 

zbieranie, przetwarzanie i prezentację danych osobowych oraz upowszechnianie 

wizerunku przez organizatorów Konkursu w celu jego prowadzenia i promocji 

(Załącznik nr 2). Opiekunowie prawni dzieci biorących udział w Konkursie 

odpowiadają za naruszenie dóbr osobistych, praw autorskich oraz praw 

pokrewnych osób trzecich w zgłoszonej pracy i zobowiązani są do pokrycia 

wyrządzonej szkody oraz do pokrycia wszelkich kosztów obrony praw 

organizatorów Konkursu oraz zaspokojenia roszczeń poszkodowanych. 

11.5. Organizatorzy Konkursu nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za ewentualne 

naruszenia dóbr/praw osób trzecich przez Autorów prac zgłoszonych do Konkursu. 

11.6. Nadesłane prace stają się własnością Agencji Mienia Wojskowego. 
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11.7. Prace zgłoszone do Konkursu nie będą zwracane Autorom. 

11.8. Opiekunowie prawni dzieci biorących udział w Konkursie przenoszą na 

Organizatora autorskie prawa majątkowe do wykonanych utworów na następujące 

pola eksploatacji: 

a) prezentacje w całości lub w części wykonanych prac w miejscach publicznych, 

w ramach organizowanych przez Organizatora imprez; 

b) w Internecie i w sieciach zamkniętych; 

c) w materiałach informacyjnych i promocyjnych Organizatora; 

d) w publikacjach, informacjach prasowych i telewizyjnych; 

e) oraz na udostępnianie utworów innym zainteresowanym podmiotom w celu 

nieodpłatnej prezentacji. 

11.9. Opiekunowie prawni oświadczają, iż wykonane prace będą wolne od wad 

prawnych oraz że w przypadku roszczeń osób trzecich do tych prac wstąpią  

w miejsce Organizatora po stronie procesu, a także pokryją wszelkie koszty 

procesu i jego skutków, w tym także pomocy prawnej będące po stronie 

Organizatora, w przypadku stwierdzenia praw osób trzecich do wykonanych prac. 

11.10. Przeniesienie autorskich praw majątkowych na ww. polach eksploatacji jest 

nieograniczone czasowo oraz terytorialnie. 

11.11. Z tytułu przeniesienia autorskich praw majątkowych opiekunowie prawni 

twórców rezygnują z należnego im wynagrodzenia. 

 

12. Komunikacja i promocja Konkursu 

12.1. Wszelkie pytania dotyczące Konkursu można kierować na adres elektroniczny 

Organizatora: konkurs@amw.com.pl. Nie jest to adres do przesyłania prac 

konkursowych. Informacje będą również udzielane pod numerem tel. 22 501 93 

39. 

mailto:konkurs@amw.com.pl
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12.2. Organizatorzy przewidują możliwość komunikacji z Uczestnikami również 

poprzez profil na portalu społecznościowym: Konkurs plastyczny "Moi Rodzice 

dla Niepodległej".  
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Załącznik nr 1 

 

 

 

 

Formularz zgłoszeniowy do konkursu plastycznego  

„Moi rodzice dla Niepodległej” 

 

Imię i nazwisko uczestnika: …………………………………………….......................... 

Klasa i wiek: …….……….……….……….……….……….……….…………... 

Adres korespondencyjny: ……….……….……….……….……….……….……….….. 

Numer telefonu: ……….……….……….……….……….……….……….……….…… 

E-mail: ……….……….……….……….……….……….……….……….……….……. 

 

 

 

 

………………………………………. 

Podpis rodzica/opiekuna 
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Załącznik nr 2 

Miejscowość, data 

............................................................... 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka ………………..……………………....  

(imię i nazwisko) w konkursie plastycznym „Moi rodzice dla Niepodległej”, 

organizowanym przez Agencję Mienia Wojskowego. 

Zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia o prawie autorskim i prawach pokrewnych, 

wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez organizatora konkursu wizerunku mojego 

dziecka utrwalonego na fotografii/fotografiach wykonanych podczas wręczenia nagród 

w konkursie oraz podczas realizacji nagrody dla celów związanych z promocją 

konkursu, a także w materiałach informacyjnych i promocyjnych publikowanych na 

stronie www.amw.com.pl. Powyższe uprawnienie do wykorzystania wizerunku 

uczestnika konkursu obejmuje jego zamieszczenie w Internecie oraz na profilu AMW 

na Facebook’u. Uprawnienie AMW nie jest ograniczone czasowo ani terytorialnie. 

Zapoznałam/ zapoznałem się i akceptuje regulamin konkursu plastycznego „Moi 

rodzice dla Niepodległej” oraz prawny obowiązek informacyjny. 

 

……………………………………..………… 

         (czytelny podpis rodzica/opiekuna) 


