
REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO 
„Serce z Wyobraźnią” 

 
§ 1. Organizator 

 
Organizatorem Konkursu Plastycznego „Serce z Wyobraźnią” dalej zwanego „Konkursem”, 
są Prezydent Miasta Zgierza i Zgierskie Centrum Kardiologii Med Pro  z siedzibą w Zgierzu 
przy ulicy Parzęczewskiej 35 
  

§ 2. Temat Konkursu 
 
Tematem Konkursu jest „Serce z Wyobraźnią” . Uczestnicy Konkursu wykorzystując swoją 
kreatywność i oryginalność mają przedstawić dowolną techniką plastyczną swoją wizję 
SERCA. 
 

§ 3. Warunki uczestnictwa w Konkursie i termin przekazywania prac 

1. Uczestnikami Konkursu mogą być, wyłącznie za pośrednictwem swojej szkoły, 
uczniowie szkół podstawowych z terenu miasta Zgierza. 

2. Uczestnikami Konkursu mogą być uczniowie z klas 1-3. 

3. W Konkursie oceniane będą wyłącznie prace plastyczne spełniające następujące 
kryteria: 

 wykonane dowolną techniką plastyczną (np. rysunek, malarstwo, grafika, techniki 
mieszane). Praca może być wydzieranką, wycinanką, może łączyć różne techniki 
kredki, farby, papier kolorowy, 

 sporządzone w formacie B1 (1m-0,70 m). 

4. Praca musi być podpisana na odwrocie numerem klasy, nazwą i adresem szkoły, 
kontaktowym numerem telefonu opiekuna lub nauczyciela. 

5. Każda klasa może zgłosić tylko jedną pracę, wykonaną zbiorowo przez uczniów danej 
klasy. 

6. Prace nie podlegają zwrotowi, a zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne 
z przejściem majątkowych praw autorskich na rzecz Organizatora bez prawa 
do wynagrodzenia twórcy. 

7. Przekazanie prac następuje za pośrednictwem szkoły, której klasa zgłasza pracę. 

8. Przekazanie prac Organizatorowi następuje z chwilą doręczenia ich na adres Wydziału 
Oświaty, ul. Popiełuszki 3 A w Zgierzu lub korespondencyjnie z dopiskiem - Konkurs 
plastyczny „Serce z wyobraźnią”. Za datę przekazania przyjmuje się datę doręczenia 
pracy na podany adres. 

9. Prace należy przekazywać Organizatorowi do dnia 29 listopada2012 roku 

 
§ 4. Organizacja i przebieg Konkursu 

 
1. Spośród nadesłanych prac Jury wybiera 10 najlepszych. 
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2. Prace te zostaną zaprezentowane w formie wystawy podczas uroczystości ogłoszenia 

wyników konkursu w dniu 6 grudnia 2012 r.  
 

3. Spośród 10 najlepszych prac Organizator przyznaje trzy nagrody dla trzech klas 
odpowiednio za I, II i III miejsce.  
 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do bezterminowego wykorzystania prac 
konkursowych w całości lub w części poprzez: 

 ekspozycję na terenie Zgierskiego Centrum Kardiologii Med Pro, 

 publikację prac na stronie internetowej www.med-pro.pl oraz profilu 
na facebooku, 

 prezentację w formie przedrukowanej w materiałach promocyjnych Centrum.  
 

5. Prawa autorskie do nadesłanych w konkursie prac przechodzą na własność 
Zgierskiego Centrum Kardiologii. 

 
6. Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu w dowolnym czasie 

bez podania przyczyny. 
 

§ 5. Nagrody 
 

1. Organizator zapewnia następujące nagrody: 
 

 nagrodą za I miejsce będzie mini wieża o wartości 300,00 zł brutto. 

 za II miejsce klasa otrzyma odtwarzacz DVD o wartości 130,00 zł brutto. 

 nagrodą za III miejsce jest jednorazowe wejście dla całej klasy do Kinder Planeta 
w Manufakturze. 

 dodatkowo za I, II i III miejsce klasy otrzymają upominki. 
 

2. Lista laureatów zostanie opublikowana na stronie internetowej www.med-pro.pl, 
na www.miasto.zgierz.pl oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń w UMZ w terminie 
do 6 grudnia 2012 r. 

3. 10 najciekawszych prac, wyłonionych przez Jury zostanie zaprezentowanych podczas 
uroczystości ogłoszenia wyników Konkursu w dniu 6 grudnia 2012 r. w siedzibie 
Urzędu Miasta Zgierza. 

4. Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się w siedzibie Urzędu Miasta Zgierza w dniu 
6 grudnia 2012 r. 

http://www.med-pro.pl/
http://www.med-pro.pl/
http://www.miasto.zgierz.pl/

