
Regulamin konkursu plastycznego „Moja pasja” - organizowanego w ramach 
Europejskiej Nocy Naukowców Fusion2Night 

§ 1 
Zasady konkursu 

1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs plastyczny „Moja 

pasja” - organizowany przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie (UWM w 

Olsztynie), ul. Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn. 

2. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych, podopiecznych domów 

dziecka, placówek opiekuńczo-wychowawczych, świetlic terapeutycznych oraz miejskich 

ośrodków pomocy społecznej na terenie powiatu olsztyńskiego. 

3. Celem konkursu jest rozwijanie wyobraźni dzieci i młodzieży, a także możliwość 

współzawodnictwa. Zachęcając do wykonania pracy plastycznej chcemy wzbudzić wśród 

młodych ludzi chęć działania oraz zaprezentowania swoich umiejętności. Zadaniem 

uczestników konkursu jest indywidualne wykonanie pracy plastycznej o tematyce zgodnej 

z tytułem konkursu. Technika wykonania jest dowolna (rysunek kredką, tuszem, węglem, 

malarstwo, collage (kolaż), witraż, wydzieranka itp.). 

4. Trzyosobowa komisja konkursowa z nadesłanych prac wyłoni 3 zwycięskie. Prace 

oceniane będą zgodnie z przyjętymi kryteriami (§3). Zwycięskie prace wybierane będą 

większością głosów. Organizator przewiduje przyznanie wyróżnień. 

7. Konkurs zostanie rozstrzygnięty przy zachowaniu zasady anonimowości. Członkom 

komisji konkursowej zostaną przedstawione anonimowe projekty. 

8. Zwycięzcy oraz wyróżnieni otrzymają nagrody edukacyjne. 

9. Zwycięskie prace zostaną wyeksponowane podczas Europejskiej Nocy Naukowców. 

10. Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu. 

11. W kwestiach nieobjętych niniejszym regulaminem, głos rozstrzygający należy do komisji 

konkursowej. Od jej decyzji nie przysługuje odwołanie. 

§ 2 

Harmonogram Konkursu 

1. Ogłoszenie konkursu dnia 1 września 2016 r. 

2. Składanie prac do dnia 19 września 2016 r. (włącznie). 

3. Rozstrzygnięcie i ogłoszenie wyników konkursu nastąpi na oficjalnej stronie internetowej 

Olsztyńskich Dni Nauki i Sztuki oraz na Facebooku dnia 26 września 2016 r. Zwycięskie 

placówki zostaną dodatkowo poinformowane drogą mailową lub telefonicznie dnia 

26 września 2016 r. 



4. Wręczenie nagród nastąpi podczas Europejskiej Nocy Naukowców dnia 30 września 2016 

r. 

§ 3 

Przygotowana praca powinna spełniać następujące kryteria: 

1. Minimalny format pracy: A4. 

2. Atrakcyjność wizualna pracy (praca może być zaopatrzona w krótki komentarz). 

3. Walory estetyczne. 

5. Pomysłowość i oryginalność. 

§ 4 

Składanie prac 

1. Prace należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty. 

2. Pracę plastyczną wraz z kartą zgłoszeniową i oświadczeniem (zał. 1) należy złożyć 

w Biurze ds. Nauki i Współpracy z Gospodarką, UWM w Olsztynie ( Rektorat, pokój 200) 

lub przesłać na adres: 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie 

Biuro ds. Nauki i Współpracy z Gospodarką 

ul. Oczapowskiego 2 

10-719 Olsztyn 

z dopiskiem „Moja pasja”. 

§ 5 

Uwagi dodatkowe 

1. Prace niezgodne z regulaminem lub zniszczone w wyniku niewłaściwego opakowania, nie 

będą brane pod uwagę. 

2. Przekazując pracę na konkurs, uczestnik zgadza się na opublikowanie fotografii na stronie 

internetowej www.dninauki.uwm.edu.pl. 

3. Autorzy zgadzają się na publikowanie zwycięskich prac i fotografii prac na wszelkich 

polach eksploatacji. 

4. Prace przechodzą na własność organizatora. 

5. Biorąc udział w konkursie, uczestnik akceptuje jego regulamin. 

6. Regulamin niniejszego konkursu będzie dostępny na stronie www.dninauki.uwm.edu.pl 

§ 6 

Skład Komisji konkursowej 

1. Przedstawiciel Biura ds. Nauki i Współpracy z Gospodarką w Olsztynie, 



2. Przedstawiciel Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk                

w Olsztynie, 

3. Przedstawiciel Wydziału Sztuki UWM w Olsztynie. 



Załącznik 1 

Karta zgłoszeniowa konkursu „Moja pasja” 

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

Nazwa i adres szkoły (lub placówki) ………….……………………………………………….. 

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

Imię i nazwisko rodzica lub opiekuna ………………………………………………...…...…… 

Telefon kontaktowy:.………………………………………………………………………….... 

Adres e-mail: …………………………………………………………………………………… 

Oświadczenie 

1. Oświadczam, że zgłoszona przez………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………(imię i nazwisko) 

praca jest dziełem wytworzonym samodzielnie. 

2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych  …………………………………………... 

………………………………………………….............................................................. (imię 

i nazwisko uczestnika/ nazwa instytucji) przez organizatora konkursu „Moja pasja” w celach 

wynikających z regulaminu tego konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o 

ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami). 

………..………………………………………….. 

Podpis uczestnika  

………..………………………………………….. 

Podpis rodzica/opiekuna 

Miejscowość, data: ……………..……………. 



Kartę zgłoszeniową oraz oświadczenie proszę przykleić na odwrocie pracy plastycznej


