
REGULAMIN KONKURSU  

„Dzień Dziecka z legendami śląskimi” 

 
§ 1. 

Organizator Konkursu 

1. Organizatorem Konkursu jest Instytut Śląski z siedzibą w Opolu (dalej: Instytut). 

 

§2. 

Cel Konkursu 

1. Rozwijanie zainteresowania kulturą i dziedzictwem Śląska. 

2. Popularyzacja czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. 

3. Rozwój umiejętności plastycznych oraz wiedzy w zakresie stosowania różnych 

technik plastycznych. 

4. Rozwój ekspresji twórczej oraz pobudzanie wyobraźni dzieci i młodzieży. 

 

§3. 

Warunki uczestnictwa w Konkursie 

1. W konkursie mogą brać udział uczniowie szkół podstawowych i średnich. 

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie osób niepełnoletnich jest zgoda rodzica lub 

opiekuna prawnego (formularz do pobrania na stronie internetowej, należy go złożyć 

wraz z pracą). 

3. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Instytutu i ich najbliżsi. 

 

§4. 

Ogłoszenie wyników Konkursu 

1. Wyniki konkursu zostaną zamieszone na stronie internetowej www.instytutslaski.pl 

oraz na profilu Instytutu na Facebooku, ponadto Organizator mailowo lub 

telefonicznie skontaktuje się ze zwycięzcami. 

§5. 

Przebieg Konkursu 

1. Prace nadesłane na konkurs muszą być pracami niepublikowanymi wcześniej, 

przygotowanymi własnoręcznie oraz niebiorącymi udziału w innych konkursach. 

Prace nie mogą naruszać praw autorskich osób trzecich. Przesłanie pracy na konkurs 

jest jednoznaczne ze złożeniem oświadczenia o tych faktach. 

2. Konkurs polega na przygotowaniu pracy plastycznej nawiązującej do jednej z legend 

lub baśni śląskich. Prace mają mieć formą kolażu, mogą być wykonane dowolną 

techniką plastyczną. 

3. Każdy uczestnik może przesłać jedną pracę.  

4. Prace nadesłane na konkurs nie będą zwracane autorom.  

5. Zgłoszenie pracy do konkursu jest równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem na 

organizatora praw własności złożonego egzemplarza.  

6. Prace muszą mieć formę płaską i być wykonane w formacie A4.   

7. Konkurs trwa od 1 do 15 czerwca 2021 r. Pod uwagę będzie brana data stempla 

pocztowego. 

8. Prace w imieniu niepełnoletnich uczestników mogą wysyłać rodzice, opiekunowie 

prawni oraz nauczyciele. 

http://www.instytutslaski.pl/


9. Prace niespełniające zasad uczestnictwa nie będą brane pod uwagę przez Komisję 

konkursową. 

10. Prace należy opisać na odwrocie podając: imię i nazwisko autora, temat 

pracy, nazwę szkoły, numer telefonu oraz adres e-mail dziecka bądź 

opiekuna. 

11. Prace należy nadesłać pocztą na adres: Instytut Śląski, ul. Piastowska 17, 45–082 

Opole, bądź złożyć w Sekretariacie Instytutu (pok. 303) w godzinach 8.00–15.00.  

 

§6. 

Ocena prac konkursowych 

 

1. Oceny prac konkursowych dokona komisja powołana przez Organizatora. 

2. Kryteria oceny:  

• oryginalność i pomysłowość,  

• estetyka wykonanej pracy,  

• zgodność z tematem,  

• stopień trudności wykonania. 

3. Decyzje Komisji są ostateczne i nieodwołalne. 

 

§7. 

Nagrody 

1. Nagrodzone zostaną 3 prace. Organizator przewiduje również przyznanie nagród 

w  przypadku przyznania wyróżnień. 

2. Osoby nagrodzone (i ewentualne wyróżnione) zostaną poinformowane o wynikach 

konkursu mailowo lub telefonicznie. 

3. Sposób odebrania nagród zostanie ustalony mailowo lub telefonicznie z uczestnikami 

lub ich opiekunami. Nagrody rzeczowe można odebrać w sekretariacie Instytutu 

Śląskiego od poniedziałku do piątku w godz. 8.00–15.00 (ul. Piastowska 17, 45–082 

Opole, p. 303) lub zostaną przesłane pocztą na wskazany adres na terenie 

Rzeczpospolitej Polskiej. 

 

§8. 

Postanowienia końcowe 

1. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie 

internetowej www.instytutslaski.pl 

2. Przystępując do Konkursu uczestnik potwierdza, iż akceptuje niniejszy Regulamin             

i opisane w nim warunki uczestnictwa. 

3. Uczestnik Konkursu poprzez udział w Konkursie wyraża zgodę na przetwarzanie jego 

danych osobowych w celu związanym z realizacją Konkursu i sposobem ogłaszania 

wyników zgodnie z ustawą z dnia 29.08.97 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 

133 poz. 883 z późn. zm.). 
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