
Regulamin Konkursu plastycznego
„Maskotka Będzińskiej Policji”

§ 1.
Postanowienia ogólne konkursu

1. Organizatorem konkursu plastycznego (zwanego dalej „Konkursem”) jest Komenda
powiatowa Policji w Będzinie, z siedzibą w Będzinie przy ul. Bema 1 (zwany dalej
„Organizatorem”).

2. Głównym celem konkursu jest stworzenie wzoru maskotki nawiązującej tematem do
policji i powiatu Będzińskiego.

§ 2.
Zasady udziału w konkursie

1. Konkurs jest bezpłatny, ma charakter otwarty i skierowany jest do dzieci do 13. roku
życia.

2. Przyjmowane będą tylko prace indywidualne.
3. Każda osoba biorąca udział w Konkursie może zgłosić tylko jeden projekt.
4. Prace  konkursowe  powinny  być  przygotowane  w  formie  rysunku  –  ręcznie  lub

komputerowo. Technika rysunku dowolna,  format minimum A4 lub na płycie CD
(wtedy wymagany jest również wydruk pracy), pełny kolor.

5. Prace muszą być pracami autorskimi, nie nagrodzonymi w innych konkursach.
6. Wraz  z  pracą  uczestnicy  składają  pisemnie  następujące  dokumenty:  formularz

zgłoszeniowy  wraz  z  niezbędnymi  oświadczeniami:  o  wyrażeniu  zgody
rodzica/opiekuna  na  udział  w  Konkursie,  o  wyrażeniu  zgody  na  przetwarzanie
danych  osobowych  oraz  o  zapoznaniu  się  z  Regulaminem Konkursu  oraz  jego
akceptacją,  które  dostępne  są  na  stronie  internetowej  Organizatora:
www.bedzin.slaska.policja.gov.pl i stanowią Załącznik nr 1 do Regulaminu.

7. Dane  osobowe  uczestników  Konkursu  będą  wykorzystane  wyłącznie  w  celu
przeprowadzenia   Konkursu  –  tj.  wyłonienia  zwycięzcy.  Jednocześnie,  poprzez
podanie danych osobowych, uczestnik wyraża zgodę na opublikowanie jego imienia
i nazwiska oraz pracy konkursowej na stronie internetowej Organizatora.

8. Administratorem danych osobowych jest Organizator.
9. Dostarczenie prac na Konkurs jest równoznaczne z zapewnieniem Organizatora o

tym, że praca konkursowa nie narusza praw osób trzecich.

§ 3.
Termin i miejsce nadsyłania prac

1. Konkurs trwa od 1 listopada 2013 roku do 30 listopada 2013 roku.
2. Prace  konkursowe  wraz  z  formularzem  zgłoszeniowym  oraz  oświadczeniami  o

których mowa w 2 ust. 6 niniejszego Regulaminu należy przesyłać do 30 listopada
2013  roku  z  dopiskiem:  „Konkurs  plastyczny  Maskotka  Będzińskiej  Policji”  w
zamkniętej kopercie na adres: ….................................................................................

…..................................................................................................................................
3. Prace konkursowe przesłane po terminie, o którym mowa w ust. 2, nie będą brane

pod uwagę w Konkursie.



§ 4.
Rozstrzygnięcie konkursu i nagrody

1. Prace będą oceniane przez komisję powołaną przez Organizatora.
2. Ocena prac odbędzie się w dwóch etapach:

 I  etap  kwalifikowanie  prac  do  etapu   finałowego  -  Komisja  spośród
nadesłanych  prac  wyłoni  prace  które  przejdą  do  finału.  Wynik  I  etapu
ogłoszony zostanie 6  grudnia 2013r 

 II etap spośród zakwalifikowanych prac zostanie wyłoniona jedna praca, na
podstawie którego stworzona zostanie oficjalna maskotka KPP Będzin. 

3. Prace będą oceniane przy uwzględnieniu następujących kryteriów: 
a/ zgodności z tematem,
b/ jasności przekazu,
c/ estetyki wykonania.
4. Ogłoszenie wyników etapu finałowego nastąpi w  dniu 20 grudnia 2013 roku. Wyniki

Konkursu zostaną  opublikowane na stronie internetowej Organizatora. 
5. Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony pisemnie o rozstrzygnięciu Konkursu 
6. Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia czasu trwania Konkursu.

§ 5.
Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.
2. Przystąpienie  uczestnika  do  Konkursu  jest  jednoznaczne  z  akceptacją  treści

niniejszego Regulaminu.
3. Osoby,  które nie  spełniają  wymogów określonych w niniejszym Regulaminie lub

podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie wyłączone z udziału w
Konkursie.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnego prezentowania i publikacji prac
konkursowych w celach promocyjnych.

5. Organizator nie odsyła prac biorących udział w Konkursie.
6. Organizator  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  zaginięcie  przesyłanych  projektów

konkursowych  oraz  za  ewentualne  uszkodzenie  lub  zniszczenia  nieprawidłowo
zabezpieczonych prac.

7. Wszystkie prace biorące udział w konkursie pozostaną własnością  organizatora,
który zastrzega sobie prawo do ich publikacji.

      8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują 
odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.
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