
Regulamin Konkursu 

 

„Szachowe wojsko” 

 

I. PRZEPISY OGÓLNE  
 

1.1. Organizatorem konkursu „Szachowe wojsko” jest Dom Kultury w 
Wolbromiu, ul. Leśna 2, 32-340 Wolbrom.  

1.2. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym 
regulaminem i zgodnie z powszechnie obowiązującymi 
zasadami prawa.  

1.3. Udział w Konkursie jest bezpłatny.  
1.4. Nadesłanie prac na Konkurs oznacza akceptację jego warunków, 
wyrażonych w niniejszym regulaminie. 

 

II. PRZEPISY DOTYCZĄCE PRAC  
 

2.1. Każdy uczestnik może nadesłać jedną pracę konkursową. Dopuszcza się 
nadsyłanie prac wykonanych samodzielnie. Kategorie wiekowe: 
– grupy przedszkolne, 
– kl. I – III, 
– kl. IV – VI.  

2.2. Technika wykonania prac to technika rysunkowa (ołówek, kredki, 
pastele). Prosimy o prace w formacie A4.  

2.3. Tematem pracy jest szachowe wojsko – figury szachowe. Oceniane 

będą: wykonanie, pomysłowość, staranność.  
2.4. Skany bądź zdjęcia prac należy nadsyłać pocztą elektroniczną (prosimy 
o wyraźne zdjęcia lub skany) na adres: konkurs@dk.wolbrom.pl. W tytule 

prosimy napisać „Szachowe wojsko”.  
2.5. Prosimy o format plików JPG, PNG lub PDF. 

2.6. W wiadomości e-mail należy podać: imię i nazwisko, kategorię wiekową.  
2.7. Wraz ze zdjęciami należy przysłać podpisaną przez opiekuna prawnego 

klauzulę (w załączniku): "Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych 

osobowych córki/syna przez Organizatora Konkursu „Szachowe wojsko” w 

celach wynikających z regulaminu tego Konkursu, zgodnie z 

Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 

kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. L nr 119, 

str. 1) – art. 13 ust. 1 i ust. 2. Poprzez wysłanie zdjęć na Konkurs 

nieodpłatnie przenoszę na Organizatora wszelkie autorskie prawa majątkowe 

do nich, na wszystkich polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 



Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych (Dz. U. Z 2000 r., Nr 80, poz. 904 z późn. zmianami)”.  

2.8. W Konkursie mogą brać udział jedynie te prace, które nie zostały 
nigdzie opublikowane ani nie brały udziału w żadnym konkursie. 

 
 

 

III. TERMINARZ 
 

 

3.1. Termin nadsyłania prac mija dnia 05.06.2020 (data nadesłania e-maila). 
 

3.2. Prace nadesłane po terminie nie będą brane pod uwagę w Konkursie. 

 

3.3. Ocena prac nastąpi do dnia 10.06.2020. Decyzja jest ostateczna i nie 
podlega weryfikacji.  

3.4. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni przez organizatora drogą 
mailową do dnia 13.06.2020.  

3.5. Wyniki Konkursu zostaną podane na stronie Domu Kultury oraz na 
profilu Facebook.  

3.6. Uroczyste rozdanie nagród (o ile będzie to możliwe), wraz z wystawą 

najlepszych i wyróżnionych prac odbędzie się w Dom Kultury w 
Wolbromiu, ul. Leśna 2, 32-340 Wolbrom, 26.06.2020 r. godz.17:00. 

 

IV. NAGRODY I WYRÓŻNIENIA 
 

 

4.1. Zwycięscy otrzymają nagrody rzeczowe. 
 
 

 

V. WYKORZYSTANIE PRAC NAGRODZONYCH I WYRÓŻNIONYCH 
 

 

5.1. Organizator uzyskuje prawo do umieszczania nadesłanych na Konkurs 
prac (oznaczonych imieniem i nazwiskiem autora) na stronie Domu Kultury, 

na profilu Facebook oraz na Instagramie.  

5.2. Organizator uzyskuje prawo do wielokrotnego umieszczania prac 
nadesłanych na Konkurs (oznaczonych imieniem i nazwiskiem autora) na 
wydawanych przez siebie materiałach promocyjnych.  

5.3. Uprawnienia, o których mowa powyżej w pkt. 5.1. i 5.2., przysługują 
Organizatorowi nieodpłatnie, na podstawie oświadczeń złożonych przez 
autorów prac, a wymaganych w pkt. 2.7. niniejszego regulaminu.



 


