
Regulamin konkursu plastycznego 

„Sport w wyobraźni dziecka” 

 

§1. Organizator i czas trwania konkursu 

1. Organizatorem konkursu plastycznego „Sport w wyobraźni dziecka”, zwanego dalej „Konkursem” 

jest Gmina Prudnik – Agencja Sportu i Promocji w Prudniku z siedzibą 48-200 Prudnik, 

ul. Rynek 1, tel. +48 77 4376655, fax +48 77 4387303, e-mail: asip@asipprudnik.pl, zwanym dalej 

„Organizatorem”. 

2. Konkurs rozpoczyna się z dniem 4 stycznia 2021 r. i trwa do 17 stycznia 2021 r. 

§2. Cel i tematyka konkursu 

Celem Konkursu jest popularyzacja wartości wychowawczych sportu. Rozwijanie zainteresowań 

sportowych i plastycznych oraz rozbudzanie wyobraźni dzieci i młodzieży. Łączenie sportu i sztuki. 

§3. Uczestnicy konkursu 

1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, posiadająca pełną lub ograniczoną 

zdolność do czynności prawnych. Osoby, które posiadają ograniczoną zdolność do czynności 

prawnych, mogą wziąć udział w Konkursie za pisemną zgodą przedstawiciela ustawowego lub 

opiekuna prawnego. Osoby, które zgłosiły swój udział w Konkursie na zasadach określonych w 

niniejszym Regulaminie, zwane są „Uczestnikami” lub „Uczestnikami Konkursu”. 

2. Zgoda przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego , o której mowa w ust. 1 powyżej,  

w przypadku Uczestników posiadających ograniczoną zdolność do czynności prawnych, powinna 

obejmować również zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu, w tym w szczególności na 

przetwarzanie danych osobowych Uczestnika oraz warunki licencji na korzystanie przez 

Organizatora ze zdjęć nadesłanych oraz dostarczonych przez Uczestników (Załącznik do 

Regulaminu). 

§4. Zgłaszanie prac 

1. Uczestnik powinien dostarczyć Organizatorowi: 

1) przesłać zdjęcie i dostarczyć prace plastyczne: 

a) wrzucić zdjęcie pracy pod postem o konkursie na facebooku ASIP 

b) uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie 2 prace, 

2) Wypełnioną i podpisaną kartę zgłoszeniową wraz z oświadczeniami. 

2. Zgłoszenie pracy do Konkursu odbywa się poprzez przesłanie pliku w formie elektronicznej na 

adres asip@asipprudnik.pl. Zdjęcie musi być w formacie JPG i nie przekraczać 20MB, wrzucenie 

zdjęcia pracy pod postem o konkursie na facebooku ASIP oraz dostarczenie papierowej wersji do 

siedziby Gminy Prudnik – Agencji Sportu i Promocji  

w Prudniku, 48-200 Prudnik, ul. Rynek 1 (Ratusz). 



3. Zgłoszenia prac będą przyjmowane do 17 stycznia 2021 r. 

5. Prace zgłaszane na Konkurs mogą być wcześniej nagradzane w innych konkursach. 

6. Prace mogą przesyłać tylko ich autorzy. 

7. Prace niespełniające wymogów Regulaminu Konkursu zostaną odrzucone. 

8. Zgłoszenie prac do Konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na nieodpłatne 

wykorzystywanie przez Gminę Prudnik – Agencję Sportu i Promocji w Prudniku nadesłanych                                              

i dostarczonych prac. 

§6. Nagrody 

Każdy kto prześlę swoją prace oraz prawidłowo wypełnioną kartę zgłoszeniową otrzyma pamiątkowy 

upominek.  

§7. Postanowienia końcowe 

1. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej Organizatora www.asipprudnik.pl. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie 

przepisy prawa polskiego. 

3. Konkurs nie jest „grą losową” w rozumieniu Ustawa z dnia 19 listopada 2009 r. o grach 

hazardowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 847 z późn. zm.). 

4. Zgłoszenie pracy do Konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem przez uczestnika Konkursu 

warunków niniejszego Regulaminu. 


