
 
Regulamin określa zasady organizacji Konkursu Na Pracę Plastyczną „Empatyczny Wrocław”. 

 
I. Organizator i zakres terytorialny i czasowy Konkursu 

 

 Organizatorem konkursu jest Fundacja Twórczego Rozwoju ”Strefa Inspiracji” zwana dalej Organizatorem. 
Konkurs realizowany jest w ramach projektu „Empatyczny Wrocław” współfinansowanego przez Miasto 
Wrocław. 

 

 Konkurs prowadzony jest na terenie miasta Wrocław. 
 

 Konkurs trwa od dnia 25.09 do 10.10.2015 roku. 
 

 Biorąc udział w Konkursie, w sposób przewidziany w niniejszym Regulaminie Uczestnik wyraża zgodę na 
postanowienia niniejszego Regulaminu. 

 

 Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu wyłącznie z przyczyn istotnych, niezależnych od 
Organizatora, wynikających z uzasadnionych obiektywnie okoliczności, jednakże na zasadach nie 
pogorszających sytuacji prawnej i faktycznej Uczestników. 

 

 W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie posiadają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, w tym 
art. 919 – 921. 

 

 W konkursie brać mogą udział uczniowie Szkół Podstawowych i świetlic środowiskowych pod opieką 
nauczyciela lub innego pracownika szkoły.  

 
II. Nagroda konkursowa  
 
Organizatorzy przewidują przyznanie 3 równorzędnych nagród – są nimi zestawy książek: 

1. „Przyjaciele żyrafy. Bajki o empatii” Berendt Joanna, Ryfczyńska Aneta - nagroda dla klasy 

2. „Nie mów przepraszam, nie mów kocham” Lucyna Wieczorek - nagroda dla opiekuna grupy 
oraz drobne upominki od Partnerów Konferencji „Empatyczny Wrocław”. 
 
III. Zadanie konkursowe. Wybór laureata. 

 
1. Konkurs polega na poprawnym i najlepszym wykonaniu przez klasę zadania konkursowego -  pracy 

plastycznej dotyczącej tematu „Empatyczny Wrocław” i empatii jako sposobu komunikacji międzyludzkiej. 

2. Każda klasa uczestnicząca w  konkursie jest zobowiązana dołączyć do pracy Metryczkę z danymi: 
a) Wiek i klasa 
b) Pełna nazwa i adres szkoły: 
d)    Imię, nazwisko i nr telefonu nauczyciela lub opiekuna 
 
 
3. Prace wraz z metryczkami z dopiskiem Konkurs na Pracę Plastyczną należy doręczyć lub przesłać pocztą 

na adres: 
Fundacja Twórczego Rozwoju „Strefa Inspiracji”, ul. H. Probusa 9/4, 50-242 Wroclaw 
 
Do dnia 10 października 2015 roku., przy czym, liczy się data faktycznego dostarczenia prac na wskazany adres, 
nie zaś data nadania listu.  
 
4. Kryteria oceny prac: 

 ciekawa realizacja tematu, 

 kreatywność, 

 użyte materiały, technika wykonania pracy, 

 estetyka pracy. 
5. Jury, w skład którego wejdą 3 osoby realizujące projekt „Empatyczny Wrocław”, wyłoni zwycięzcę 

konkursu – laureatów nagród głównych. 
6. Organizator wyłoni laureatów konkursu do dnia 12 października 2015.  



7. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o wynikach konkursu za pośrednictwem nauczyciela lub 
opiekuna telefonicznie lub drogą e-mailową w terminie do 13 października 2015 roku. 
 

8. Informacja o wynikach Konkursu i grupie laureatów zostanie opublikowana na stronie internetowej 

Organizatora: www.strefainspiracji.pl oraz  www.konferencja.empatyczna.pl w terminie do 13 października 2015 
roku.                                                               
 
9. Komisja sporządzi protokół z podaniem wyników Konkursu. Uczestnicy Konkursu mogą zapoznać się z 
protokołem na swoje żądanie w siedzibie Organizatora. 
 
10. Nagrodzone prace zostaną zaprezentowane podczas konferencji „Empatyczny Wrocław” w dniu 
15.10.2015 w Hotelu Wrocław. 
 

III. Warunki uczestnictwa w Konkursie 
 
1. Konkurs przeznaczony jest dla Klas 1-3 Szkół Podstawowych . 

 
2. Zadaniem uczestników jest wykonanie w grupie – klasie pracy plastycznej związane z tematyką empatii.  

 
3. Do każdej pracy należy dołączyć metryczkę (w zaklejonej kopercie opisanej danymi osobowymi autorów).  

 
4. Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez uczestników konkursu oraz ich 

rodziców (prawnych opiekunów) na opublikowanie dokumentacji pracy oraz na umieszczenie zdjęć i nazwisk 
uczestników/zwycięzców na stronach internetowych organizatorów co – szczegółowo opisane jest w pkt. 10.  

 
5. Biorąc udział w konkursie uczestnicy wyrażają zgodę na nieodpłatne przejście autorskich praw majątkowych 

do dzieł – prac nadesłanych na konkurs na własność Organizatora. 
 
6. Uczestnikami Konkursów nie mogą być osoby, pracownicy Organizatora oraz ich dzieci. 

 
7. W przypadku Uczestników - osób niepełnoletnich, tj. osób, które w dniu wzięcia udziału w Konkursie nie 

ukończyły 18 lat, obowiązują następujące dodatkowe zasady opisane w pkt. 8 i 9 poniżej. 

 
8. Warunkiem uczestnictwa w konkursie dla osób pełnoletnich, jest dołączenie do pracy, do zaklejonej koperty 

oświadczenia o treści: 

 
„Ja niżej podpisany/a (imię i nazwisko) wyrażam zgodę na udział w Konkursie o nazwie: Konkurs plastyczny 
„Empatyczny Wrocław” znam treść Regulaminu Konkursu i akceptuję w pełni jego treść i warunki.Wyrażam zgodę 
na i upoważniam Organizatora do przetwarzania moich danych osobowych na zasadach wskazanych w 
Regulaminie, dla celów realizacji Konkursu, oraz na opublikowanie mojej pracy i umieszczenie zdjęć i nazwiska na 
stronach internetowych organizatora.” 
 
9. W stosunku do uczestników poniżej 18 roku życia, warunkiem udziału w konkursie jest  dołączenie 

oświadczenie opiekuna prawnego o treści: 
 
„Ja niżej podpisany/a (imię i nazwisko), jako opiekun prawny (należy wskazać stosunek prawny: np. rodzic, 
opiekun, itp.) niepełnoletniego (należy wskazać dane Uczestnika). Wyrażam zgodę na udział (dane uczestnika) w 
Konkursie plastycznym „Empatyczny Wrocław”, znam treść Regulaminu Konkursu i akceptuję w pełni jego treść i 
warunki.  
Wyrażam zgodę na i upoważniam Organizatora do przetwarzania danych osobowych moich i (dane uczestnika) na 
zasadach wskazanych w Regulaminie, dla celów realizacji Konkursu, oraz opublikowanie dokumentacji pracy i 
umieszczenie zdjęć i nazwiska na stronach internetowych organizatora.” 
 
10.  Warunkiem uczestnictwa uczestników jest również dołączenie przez opiekuna grupy zorganizowanej, np. 

nauczyciela oświadczenia, że wyraża on zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych na zasadach 
wskazanych w Regulaminie, dla celów realizacji Konkursu.  

 
11. Nagrodę można odebrać w okresie od 15.10 do 05.11.2015 r.  

 

http://www.strefainspiracji.pl/
http://www.konferencja.empatyczna.pl/


IV. Dane osobowe 
 
1. Uczestnicy Konkursu ewentualnie ich opiekunowie podając dane osobowe, wyrażają jednocześnie zgodę i 

upoważniają Organizatora do przetwarzania tych danych osobowych dla celów organizacji Konkursu, 
wydania przyznanych nagród oraz innych celów związanych z realizacją Konkursu.  

 
2. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych, prawo poprawy treści 

swoich danych osobowych oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania ich danych osobowych. 
 
3. Organizator informuje, iż podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 

1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 Nr 101., poz. 926 ze zmianami) przez niego jako 
Administratora.  

 
V. Warunki odbioru nagród  
 

 Zwycięzcom – laureatom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia wyboru szczególnych właściwości nagrody 
ani do otrzymania jej ekwiwalentu (pieniężnego, rzeczowego). 

 

 Nagroda nie może być przeniesiona na osoby trzecie wskazane przez laureata. Organizator nie ponosi 
odpowiedzialności z powodu niezawinionej przez Organizatora niemożności powiadomienia laureata o 
wygranej, w szczególności z powodu wskazania przez Uczestnika błędnego numeru telefonu lub jego zmiany 
w czasie trwania Konkursów lub podania błędnego adresu e-mail Uczestnika.  

 

 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru lub realizacji nagród z przyczyn leżących po 
stronie Uczestników.  

 

 Laureat traci prawo do nagrody, jeżeli nie stawi się w miejscu i terminie wskazanym przez Organizatora, celem 
odbioru nagrody, jak również niewykonania obowiązków wynikających z Regulaminu, w szczególności, o 
których mowa w paragrafie III pkt. 8,9 

 
VI.  Reklamacje i odpowiedzialność 

  

 Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu, w szczególności przyznawania nagród, mogą być 
składane na adres Organizatora w terminie 30 dni od dnia zakończenia Konkursu: 
 

 listem poleconym na adres: Fundacja Twórczego Rozwoju „Strefa Inspiracji”, ul. H. Probusa 9/4, 50-242 
Wroclaw 

 pocztą e-mail, na adres : biuro@strefainspiracji.pl 
 

 Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko oraz adres zamieszkania składającego reklamację, a także 
adres numer telefonu oraz dokładny opis wskazującym na powód reklamacji. 

 

 Organizator w terminie 21 (słownie: dwadzieścia jeden) dni od otrzymania reklamacji rozpatrzy zgłoszoną 
reklamację i pisemnie poinformuje zgłaszającego ją o zajętym stanowisku. 

 
 


