
Regulamin Konkursu na projekt graficzny  

dekoracji ścian w budynku Internatu PZ nr 2 SOMSiT 
 

1. Celem konkursu jest dekoracja dwóch fragmentów ścian, ograniczonych ramą. 

Znajdują się one w dużym pomieszczeniu [jadalni] w budynku Internatu Powiatowego 

Zespołu nr 2 SOMSiT przy ul. Bema 8 w Oświęcimiu. Wymiary obu są podobne 

i wynoszą: wysokość 1,27 m, szerokość 2,55 m. 

2. W konkursie może wziąć udział młodzież szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, 

mieszkająca lub ucząca się na terenie powiatu oświęcimskiego. 

3. Zgłoszenie może być zarówno indywidualne, jak i zespołowe.  

4. Przystępując do Konkursu poprzez przekazanie projektu, uczestnik zobowiązuje się 

do jego zrealizowania [wymalowania na ścianie] w terminie do 11 lutego 2017 r.   

5. Projekt konkursowy powinien być wykonany w jednym z komputerowych programów 

graficznych [Corel DRAW, Corel PHOTO–PAINT, Photoshop, Illustrator] oraz dodatkowo 

zapisany w formacie pdf lub jpg o dużej rozdzielczości. Dopuszcza się również projekt 

w formie rysunku odręcznego w formacie co najmniej A3 wraz z plikiem jpg. 

6. Pliki należy dostarczyć na nośniku elektronicznym [CD, DVD, pendrive] do dnia 

24 stycznia 2017 r. do MDK w Oświęcimiu, ul. Olszewskiego 1. 

7. Do projektu należy dołączyć zgłoszenie, będące załącznikiem do niniejszego regulaminu. 

Wymagane jest oświadczenie o autorstwie projektu oraz wyrażeniu zgody na dowolne 

wykorzystywanie projektu graficznego przez organizatorów konkursu. 

8. Komisja konkursowa wybierze dwa najlepsze projekty i wyda decyzję o ich realizacji. 

9. Materiały potrzebne do wykonania (narzędzia i farby) zapewnia organizator. 

10. Autor każdego z dwóch wybranych i zrealizowanych projektów otrzyma nagrodę 

o wartości 1000,- zł. w formie ustalonej z organizatorem.  

11. Autor nagrodzonego projektu bezwarunkowo zgadza się na bezpłatne i nieograniczone 

wykorzystanie pracy przez organizatora konkursu, w szczególności: utrwalenie 

fotograficzne w części lub w całości; wprowadzenie do pamięci komputera, 

przechowywanie i rozpowszechnianie zdjęć; wprowadzenie do obrotu i rozpowszechnianie 

projektu; przekazywanie i emitowanie w środkach masowego przekazu po utrwaleniu na 

nośnikach obrazu; wykorzystanie do celów promocyjnych. 

12. W przypadku uczestników niepełnoletnich wymagane jest oświadczenie jego rodziców lub 

prawnych opiekunów. 

13. Konkurs organizowany jest przez Młodzieżowy Dom Kultury w Oświęcimiu, 

a finansowany przez Zarząd Powiatu w Oświęcimiu.  



Zgłoszenie udziału w Konkursie 

na projekt graficzny oraz jego realizację 

 

 

 

Imię i nazwisko: 

Adres: 

Ulica: 

Nr domu/mieszkania: 

Kod pocztowy: 

Miejscowość: 

Data i miejsce urodzenia: 

PESEL: 

Numer telefonu: 

e-mail:    

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji konkursu 

(zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych  (tekst jednolity: Dz.U. z 

2015r., poz. 2135).  

 

….............................................................................. 

data i podpis uczestnika 

 

Oświadczam, że jestem autorem/współautorem projektu oraz wyrażam zgodę na dowolne wykorzystywanie 

mojej pracy konkursowej przez organizatorów konkursu (zgodnie z regulaminem). 

 

….............................................................................. 

data i podpis uczestnika 

 

 

 

 

 

 



 

W przypadku osób niepełnoletnich: 

 

ZGODA RODZICÓW (OPIEKUNÓW PRAWNYCH) NA UDZIAŁ DZIECKA W KONKURSIE 
 

 

I. Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka .................................................................. w wyżej 

wymienionym konkursie 
(imię i nazwisko) 

 

 

II. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatora konkursu danych osobowych mojego 

dziecka celach wynikających z organizacji konkursu zgodnie z ustawą  z dnia 29 sierpnia 1997 

r. o ochronie danych osobowych  (Dz.U. Nr 133, poz. 833 z późn..zm.). 

 

III.  Oświadczam, że moje dziecko jest autorem/współautorem projektu oraz wyrażam 

zgodę na dowolne wykorzystywanie jego pracy konkursowej przez organizatorów 

konkursu (zgodnie z regulaminem). 
 

  

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

    miejscowość i data 

 ............................................................................................ 
podpisy rodziców (opiekunów prawnych) uczestnika 

 


