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Regulamin konkursu plastycznego „Świętokrzyska Kartka Wielkanocna” 

 

§1 Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem konkursu jest Świętokrzyski Park Narodowy. 

Adres: Świętokrzyski Park Narodowy, ul. Suchedniowska 4, 26-010 Bodzentyn 

tel. 41 31 15 106, e-mail: dyrekcja@swietokrzyskipn.org.pl;  www.swietokrzyskipn.org.pl, 

zwany dalej Organizatorem. 

2. Konkurs ma charakter otwarty, uczestnictwo jest dobrowolne i bezpłatne. 

 

§2 Cele konkursu 

1. Wzbudzenie w uczestnikach kreatywności i wrażliwości artystycznej. 

2. Poszerzenie wiedzy dotyczącej elementów przyrodniczych Świętokrzyskiego Parku 

Narodowego. 

3. Propagowanie tradycji i folkloru związanego ze świętami wielkanocnymi. 

4. Rozwijanie wyobraźni uczestników. 

5. Popularyzowanie piękna polskiej kultury, szczególnie regionu świętokrzyskiego. 

 

§3 Uczestnicy konkursu 

1. Konkurs skierowany jest do dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych.  

2. Konkurs jest kierowany do osób indywidualnych – prace wykonane w grupach nie będą 

oceniane. 

3. Prace zostaną ocenione dwóch kategoriach: 

I – dzieci i młodzież (do 18 r. ż.) 

II – osoby pełnoletnie 

4. Każdy uczestnik może nadesłać maksymalnie 1 pracę.  

5.  Prace przekazane na konkurs muszą być pracami własnymi, wcześniej nieopublikowanymi.  

6.  Uczestnicy mogą przesyłać prace indywidualnie lub za pośrednictwem szkoły lub innej  

placówki oświatowo-wychowawczej. 

 

§4 Zasady konkursu 

1. Zadaniem uczestników jest wykonanie Świętokrzyskiej Kartki Wielkanocnej wraz z życzeniami. 

Prace konkursowe należy opracować w formie kartki wielkanocnej formatu A5. Praca 

konkursowa może być wykonana dowolną techniką rysunkową lub malarską. Dopuszczalne  

są prace stworzone w grafice komputerowej, a następnie wydrukowane.  

2. Mile widziane będą prace z elementami przyrodniczymi nawiązującymi do Świętokrzyskiego 

Parku Narodowego (np. jeleń, jodła) oraz z elementami folkloru świętokrzyskiego  

(np. świętokrzyskie pasiaki lub wycinanki). 

3. Prace konkursowe należy dostarczyć osobiście lub przesłać do dnia 24 marca 2023 roku  

(liczy się data stempla pocztowego) na adres: Świętokrzyski Park Narodowy, ul. 
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Suchedniowska 4, 26-010 Bodzentyn. Do pracy konkursowej należy dołączyć Formularz 

zgłoszeniowy do Konkursu „Świętokrzyska Kartka Wielkanocna” (załącznik nr 1 w przypadku 

osób niepełnoletnich lub załącznik nr 2 w przypadku osób pełnoletnich) oraz Oświadczenie  

(załącznik nr 3). Dodatkowo, każda praca powinna być podpisana na odwrocie: imieniem i 

nazwiskiem autora. 

4. Kontakt w sprawie Konkursu: Świętokrzyski Park Narodowy, ul. Suchedniowska 4,  

26-010 Bodzentyn, e-mail: dyrekcja@swietokrzyskipn.org.pl, tel. 41 31 15 106. 

5.  Regulamin Konkursu oraz bieżące informacje związane z Konkursem, w tym również 

informacje o wynikach będą zamieszczane na stronie internetowej Organizatora 

www.swietokrzyskipn.org.pl 

6. Świętokrzyski Park Narodowy nie ponosi kosztów przesłania i doręczenia prac konkursowych. 

7. Organizator nie zwraca prac nadesłanych do Konkursu. 

8. Organizator zastrzega sobie prawo zmian w regulaminie Konkursu. 

 

§5 Jury konkursu i nagrody 

1. Jury powołane przez Organizatora, spośród przekazanych prac wyłoni laureatów konkursu. 

2. Ocenie podlegać będą: zgodność z tematem Konkursu, pomysłowość, oryginalność, estetyka 

pracy. 

3. W każdej kategorii zostaną przyznane trzy główne nagrody rzeczowe: 

I miejsce – o wartości do 200 zł  

II miejsce – o wartości do 150 zł 

III miejsce – o wartości do 100 zł  

4. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do dnia 07 kwietnia 2023 r. na stronie internetowej 

Organizatora: www.swietokrzyskipn.org.pl 

5. O formie przekazania nagród zdecyduje Organizator. 

 

§6 Postanowienia końcowe 

1. Podanie danych osobowych w formularzu zgłoszeniowym jest dobrowolne, ale konieczne  

do zrealizowania konkursu. 

2. Uczestnicy konkursu zgłaszając pracę konkursową nieodpłatnie przenoszą na Organizatora 

konkursu własność nadesłanej pracy oraz udzielają mu nieodpłatnej, niewyłącznej licencji  

na korzystanie z praw autorskich, jakie do pracy konkursowej przysługują mu na wszystkich 

polach eksploatacji związanych z przeprowadzaniem konkursu, w szczególności w zakresie: 

a) utrwalania wizerunku pracy każdą możliwą techniką; 

b) publicznego odtwarzania wszystkimi środkami, w tym środkami przekazu danych  

na odległość 

c) publicznego udostępniania; 

d) wprowadzania do pamięci komputera; 

e) przesyłania za pomocą sieci multimedialnej, komputerowej i teleinformatycznej,  

w tym Internetu. 

3. Laureaci konkursu z chwilą otrzymania nagród przenoszą na Organizatora na podstawie 

odrębnej pisemnej umowy, bez dodatkowego wynagrodzenia całość praw autorskich 
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majątkowych i praw pokrewnych do nagrodzonych prac, upoważniając Organizatora do 

korzystania z praw autorskich do prac na następujących polach eksploatacji: 

a) utrwalanie w całości i we fragmentach w druku wszelkimi znanymi technikami 

drukarskimi, na taśmie światłoczułej i nośnikach elektronicznych, 

b) wprowadzenie w całości i we fragmentach do pamięci komputera, 

c) zwielokrotnianie w całości i we fragmentach techniką drukarską i fotograficzną, 

d) udostępnienie pracy konkursowej i jej fragmentów za pośrednictwem sieci 

informatycznych (w szczególności typu Internet), 

e) publiczne odtwarzanie, nadawanie, wystawianie, wyświetlanie, reemitowanie; 

f) rozpowszechnianie za pośrednictwem sieci teleinformatycznych otwartych  

i zamkniętych (w tym Internetu) oraz mobilnych serwisów, a także udostępnianie  

w taki sposób, by każdy mógł mieć dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, 

g) odpłatne i nieodpłatne udostępnianie całości pracy i jej fragmentów dla przedruku  

w prasie codziennej oraz magazynach, 

h) wyświetlanie w całości i we fragmentach, 

i) nieodpłatne udostępnianie całości oraz fragmentów we wszelkich materiałach 

promocyjnych Organizatora oraz w mediach, 

j)  odpłatne i nieodpłatne wprowadzanie do obrotu egzemplarza pracy  

i zwielokrotnionych kopii oraz ich najem, dzierżawa i użyczenie. 

4. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu. 

 

Załączniki do niniejszego regulaminu stanowią: 

Załącznik nr 1. Formularz zgłoszeniowy do Konkursu „Świętokrzyska Kartka Wielkanocna” – osoby 

niepełnoletnie 

Załącznik nr 2. Formularz zgłoszeniowy do Konkursu „Świętokrzyska Kartka Wielkanocna” – osoby 

pełnoletnie 

Załącznik nr 3. Oświadczenie 


