
Regulamin i warunki konkursu plastycznego 

Euroregion ,,Tatry“ oczami dzieci  

(zwane dalej „Regulaminem“) 

 

A. Postanowienia wstępne 

 

1. Konkurs plastyczny Euroregion „Tatry” oczami dzieci (zwany dalej „konkursem”) 

przebiega na obszarze Euroregionu „Tatry” w okresie od 15.02.2021 r. do 

30.06.2021 r. 

2. W konkursie mogą wziąć udział osoby (zwane dalej tylko „uczestnikami”) posiadające 

pobyt stały na terytorium Republiki Słowackiej i Rzeczypospolitej Polskiej z miast 

i gmin należących do Euroregionu „Tatry” albo osoby reprezentujące instytucję 

(szkołę podstawową i średnią) znajdującą się na obszarze Euroregionu „Tatry” przez 

przesłanie lub przyniesienie oryginalnej pracy plastycznej. 

3. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Euroregion Tatry z siedzibą Hradné 

námestie 30, 060 01 Kežmarok (zwane dalej „organizatorem”) we współpracy ze 

Związkiem Euroregion „Tatry”  siedzibą w Nowym Targu, ul. Sobieskiego 2 (zwanym 

dalej „współorganizatorem”) . 

 

B. Przebieg konkursu 

1. Uczestnik zgłasza swój udział w konkursie w ten sposób, że swoją pracę dostarczy 

w terminie nadsyłania prac, tj. od dnia 15.02.2021 r. do dnia 30.06.2021 r. włącznie: 

a. pocztą na adres organizatora konkursu do biura Stowarzyszenia Euroregion 

Tatry (na adres: Hradné námestie 30, 060 01 Kežmarok) lub do 

współorganizatora na adres Związek Euroregion „Tatry” ul. Sobieskiego 2,  

34-400 Nowy Targ. 

b. osobiście przyniesie organizatorowi do 30.06.2021 r. do godz. 15:00 do biura 

Stowarzyszenia Euroregion Tatry (adres: Hradné námestie 30, 060 01 

Kežmarok). 

W przypadku przesłania prac konkursowych należy z tyłu umieścić hasło: 

Euroregión ,,Tatry“ oraz dane kontaktowe uczestnika. O zachowaniu terminu 

nadesłania prac konkursowych decyduje data nadania przesyłki – data stempla 

pocztowego. 

2. Każdą pracę plastyczną zgłoszoną do konkursu należy na tylnej stronie oznaczyć 

następującymi danymi: Imię i nazwisko autora, numer telefonu oraz e-mail + tytuł 

dzieła (oraz nazwa i siedziba szkoły, do której uczęszcza). 

3. Obowiązkowym elementem każdej pracy konkursowej muszą być Tatry, które łączą 

Słowację i Polskę. Wybrać można miejsce, zabytek kultury lub wyniki działań 



projektowych, które uczestnik chciałby odwiedzić w Euroregionie „Tatry”. 

W przypadku wyboru jako tematu pracy wyniku działań projektowych, 

przedmiotowy projekt musi być objęty Programem Współpracy Transgranicznej 

Interreg V-A Polska – Słowacja 2014 – 2020. Należy także podać tytuł projektu, 

w ramach którego zrealizowano działanie, które wybrano jako temat pracy 

(Podpowiedź: lista członków Euroregionu „Tatry” ze strony słowackiej i polskiej 

znajduje się na naszej stronie internetowej: http://www.euroregion-

tatry.sk/w3/index.php/clenovia-euroregionu-tatry) 

4. Wymogi dotyczące konkursowych prac plastycznych i sposobu ich przesłania (lub 

przyniesienia) do organizatora:  

a. Konkursowe prace plastyczne muszą odpowiadać wymogom podanym 

w punkcie 3 regulaminu.  

b. Konkursowe prace plastyczne muszą być oryginalne i muszą być stworzone 

przez uczestnika konkursu, a nie osobę trzecią, przy czym każdy uczestnik 

może przesłać kilka prac. 

c. Każda konkursowa praca plastyczna musi być oznaczona w sposób zgodny 

z punktem B ust. 2 regulaminu. Konkursowa praca plastyczna, która nie będzie 

oznaczona w ten sposób, zostanie automatycznie wykluczona z konkursu. 

d. Format konkursowych prac plastycznych nie może być mniejszy niż A4. 

e. Dopuszczalne są wszystkie techniki plastyczne prac konkursowych. 

5. Ocena przesłanych (lub przyniesionych) konkursowych prac plastycznych przez jury 

odbędzie się w dniach 05.07.2021 r. – 16.07.2021 r. Jury będzie się składać z trzech 

przedstawicieli ze Słowacji oraz trzech przedstawicieli z Polski. Jury wybierze łącznie 

3 zwycięskie prace, po jednej w każdej z kategorii: 

o Kategoria I do IV klasy szkół podstawowych,  

o Kategoria V do IX klasy szkół podstawowych, 

o Kategoria I do IV klasy szkół średnich.  

Głównymi kryteriami oceny będą przy tym: pomysłowość, oryginalność i poziom 

plastyczny pracy konkursowej. Jedna zwycięska praca zostanie wybrana na podstawie 

głosowania internetowego w ramach Nagrody Publiczności. 

6. Oceniane będą wyłącznie prace plastyczne, których zawartość, oznaczenie i sposób 

przesłania (lub przyniesienia) do organizatora będą zgodne z warunkami konkursu.  

7. Zwycięskie prace zostaną ogłoszone i opublikowane dnia 30.07.2021 r. na stronie 

internetowej organizatora. Ze zwycięskimi autorami skontaktujemy się telefonicznie 

lub e-mailem. 

http://www.euroregion-tatry.sk/w3/index.php/clenovia-euroregionu-tatry
http://www.euroregion-tatry.sk/w3/index.php/clenovia-euroregionu-tatry


8. Zwycięscy autorzy zdobędą łącznie 3 nagrody. Zdobywca Nagrody Publiczności 

otrzyma czwartą nagrodę.  

9. Organizator zastrzega sobie prawo wyboru przez komisję oceniającą mniej niż 3 

zwycięskich prac. W takim przypadku nagrody zostaną przyznane zgodnie z liczbą 

rzeczywiście wybranych prac. 

10. Wygrane w konkursie zostaną przekazane po uzgodnieniu między organizatorem 

a autorami zwycięskich prac. 

11. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek wady, ryzyka czy 

zobowiązania związane z konkursem, wygraną i korzystaniem z niej. 

 

C. Późniejsze wykorzystanie prac konkursowych 

1. Wszystkie nadesłane prace (zwycięskie jak i prace, które nie zdobyły nagrody) będą 

od 1 września 2021 r. umieszczone w budynku Stowarzyszenia Euroregion Tatry 

w Kieżmarku, gdzie odbędzie się uroczysty wernisaż wystawy tych prac (informacje 

o organizacji wystawy zostaną opublikowane po ocenie prac na naszej stronie 

internetowej: http://www.euroregion-tatry.sk/w3/index.php/euroregiontatry-sk-o-

nas/home) a następnie po zakończeniu wystawy w Stowarzyszeniu Euroregion Tatry 

zostanie ona przewieziona do Ośrodka Współpracy Polsko-Słowackiej w Nowym 

targu. Jednocześnie wszystkie przesłane konkursowe prace plastyczne stają się 

własnością organizatora.  

2. Każdy uczestnik przesyłając (lub przynosząc) pracę na konkurs udziela organizatorowi 

wyłącznej zgody (wyłącznej podlicencji) na wystawianie prac w pomieszczeniach 

Stowarzyszenia Euroregion Tatry w Kieżmarku, udokumentowanie ich, publikowanie 

lub wykorzystanie do celów promocji lub reklamy konkursu w nieograniczonym 

zakresie (strony internetowe, plakaty, ulotki, pamiątki). 

3. Każdy uczestnik niniejszym jednocześnie: 

o potwierdza, że przed przesłaniem (lub przyniesieniem) pracy na 

konkurs przekazał prawo do udzielenia wyłącznej zgody (wyłącznej 

podlicencji) zgodnie z punktem C ust. 2 regulaminu w swoim imieniu, 

na swój koszt i na swoje ryzyko oraz  

o zobowiązuje się, że gdyby do jakiegoś sposobu wykorzystania, 

kopiowania i/lub upowszechniania wybranych plastycznych prac 

konkursowych lub którejś z nich przez organizatora wymagana byłaby 

umowa z autorem dzieła lub inna czynność prawna w formie pisemnej, 

przekaże ją organizatorowi bez zgłaszania kolejnych roszczeń. 

 

D. Postanowienia ogólne 

1. Przez zgłoszenie do konkursu zgodnie z punktem B ust. 1 regulaminu każdy uczestnik 

potwierdza, że w pełnym zakresie i bez żadnych zastrzeżeń czy warunków zgadza się 

na Regulamin i warunki konkursu plastycznego Euroregion „Tatry” oczami dzieci 

oraz że zobowiązuje się do przestrzegania tego regulaminu oraz kierowania się nim. 

http://www.euroregion-tatry.sk/w3/index.php/euroregiontatry-sk-o-nas/home
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Regulamin konkursu oraz jego ewentualne zmiany zostaną opublikowane na stronie 

internetowej organizatora. 

2. Przez zgłoszenie się do konkursu każdy uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie 

danych podanych na tylnej stronie konkursowych prac plastycznych, które przysłał 

(lub przyniósł) na konkurs, także w przypadku ogłoszenia wybranych prac 

konkursowych zgodnie z punktem B ust. 7 regulaminu, w przypadku publikacji lub 

wykorzystania, kopiowania i rozpowszechniania (także wielokrotnego) wybranych 

konkursowych prac plastycznych, a także w ramach pozostałej działalności 

promocyjnej, reklamowej i marketingowej organizatora.  

3. Ewentualne pytania dotyczące konkursu, regulaminu i przebiegu konkursu można 

kierować do biura Stowarzyszenia Euroregion Tatry z siedzibą w Kieżmarku. 

4. Wygrane w konkursie ani żadne inne świadczenia związane z konkursem nie 

podlegają egzekucji sądowej. W przypadku jakichkolwiek niejasności, różnic lub 

sporów dotyczących konkursu, udziału w konkursie, warunków konkursu, wyboru 

zwycięskich konkursowych prac plastycznych, ogłoszenia wyników, nagród 

w konkursie oraz regulaminu konkursu stanowisko organizatora jest zawsze 

decydujące i ostateczne. 

5. Zamiast nagrody konkursowej nie można przekazać gotówki, nie jest także możliwe 

żądanie wydania innej nagrody konkursowej niż ta, którą określił organizator, nie jest 

możliwe żądanie jakiegokolwiek innego świadczenia ze strony organizatora lub 

kogokolwiek innego po jego stronie niż świadczenie wymienione w regulaminie. 

6. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do skrócenia konkursu w dowolnym 

momencie, do przerwania go lub anulowania bez żadnego odszkodowania oraz do 

zmiany lub uzupełnienia regulaminu konkursu. 

Konkurs plastyczny Euroregion ,,Tatry“ oczami dzieci jest realizowany w ramach 

mikroprojektu pod tytułem Rola Euroregionu ,,Tatry“ w upowszechnianiu dziedzictwa 

kulturowego pogranicza polsko-słowackiego w Programie Współpracy Transgranicznej 

Interreg V-A Polska – Słowacja 2014 – 2020. 

Regulamin i warunki konkursu obowiązują od 15 lutego 2021 r.  

 

Kieżmark, dnia 15 lutego 2021 r. 

  

        inż. Lívia Kredatusová 

        P/O Kierownika Biura  

Stowarzyszenia Euroregion Tatry 

 

  


