
REGULAMIN KONKURSU

„JESTEM EUROPEJCZYKIEM”

I. Organizatorzy:

Organizatorami Konkursu „Jestem Europejczykiem” są Burmistrz Opalenicy oraz 
Centrum Kultury i Biblioteka im. Powstańców Wielkopolskich w Opalenicy.

II. Cel konkursu:

Celem Konkursu jest poszerzenie świadomości społecznej i kulturowej wśród młodych ludzi
oraz wypromowanie jubileuszu 15-lecia Polski w Unii Europejskiej.

III. Warunki uczestnictwa w konkursie:

1. Przystąpić do konkursu mogą uczniowie klas 4-8 szkół podstawowych oraz 
uczniowie szkół ponadpodstawowych Gminy Opalenica, którzy stworzą 
przynajmniej jedno z poniższych działań:

a) Stworzenie PLAKATU JUBILEUSZOWEGO Z OKAZJI 15-LECIA POLSKI W UNII 
EUROPEJSKIEJ

b)Stworzenie maksymalnie 2-minutowego FILMU JUBILEUSZOWEGO Z OKAZJI 
15-LECIA POLSKI W UNII EUROPEJSKIEJ.

2. PLAKAT – INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE:
a) zadanie przeznaczone dla uczniów klas 4-8 szkół podstawowych;
b) każdy plakat powinien mieć tylko jednego autora;
c) plakat powinien zostać wykonany w formacie nie mniejszym niż A3;
d) tematem plakatu musi być obecność Polski w strukturach Unii 
Europejskiej;
e) Pracę należy zapisać na płycie CD lub DVD w oryginalnej wielkości wydruku
(skala 1:1), w formacie TIFF, JPG lub PDF i w rozdzielczości minimum 300 dpi.
f) prace niespełniające powyższych wymogów zostaną odrzucone.

3. FILM – INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE:
a) zadanie przeznaczone dla uczniów klas 4-8 szkół podstawowych oraz 
ponadpodstawowych;



b) flmy powinny być tworzone w maksymalnie dwuosobowych zespołach;
c) flm nie powinien trwać dłużej niż 2 minuty;
d) tematem flmu musi być obecność Polski w strukturach Unii Europejskiej;

f) gotowy flm należy nagrać na płytę DVD w możliwie najlepszej jakości i
formacie AVI;
g) prace niespełniające powyższych wymogów zostaną odrzucone.

IV. Termin i sposób oddania prac:
a) Prace zapisane na płytach CD lub DVD należy oddać do 17 maja 2019 r. w 

sekretariacie szkoły, do której uczęszcza uczestnik. Płyta ze zgraną pracą 
powinna zostać przekazana w kopercie wraz z Oświadczeniem rodzica 
opiekuna prawnego ucznia przystępującego do udziału w Konkursie „Jestem
Europejczykiem” (Załącznik nr 1) oraz Oświadczeniem w zakresie praw 
autorskich rodzica/opiekuna prawnego ucznia przystępującego do Konkursu
„Jestem Europejczykiem” (Załącznik nr 2);

b) Najpóźniej do 21 maja 2019 r. szkoły przekazują zebrane prace do Centrum 
Kultury i Biblioteki im. Powstańców Wielkopolskich w Opalenicy.

V. Wyłonienie zwycięzców:

a) Komisja Konkursowa, której skład ustalą Organizatorzy Konkursu, wyłoni
zwycięzców oceniając prace według poniższych kryteriów:
- zgodność z tematyką Konkursu;
- oryginalność projektu;
- wartość merytoryczna i edukacyjna prac.

b) Lista zwycięzców zostanie ogłoszona najpóźniej 4 czerwca 2019 r.

VI. Nagrody:

W każdej z dwóch kategorii (1. PLAKAT, 2. FILM) zostaną wyłonione 3 najlepsze
prace,  zaś  ich  autorzy  zostaną  nagrodzeni  dyplomami  oraz  nagrodami
rzeczowymi.
Organizatorzy  zastrzegają  sobie  prawo  zarówno  do  niewyłonienia  najlepszej
pracy, jak i do wręczenia nagrody specjalnej dla pracy, która w sposób wyraźny
będzie się wyróżniać spośród wszystkich nadesłanych prac.

VII. Prawa autorskie i dane osobowe:

1. Do Konkursu mogą zostać zgłoszone jedynie te prace, które są wynikiem 
pracy twórczej uczestników, nienaruszające praw osób trzecich oraz wolne od 
wad prawnych;

2. Każda praca musi zostać oddana wraz z Oświadczeniem rodzica/opiekuna 
prawnego ucznia przystępującego do udziału w Konkursie „JESTEM 
EUROPEJCZYKIEM” (Załącznik nr 1) oraz Oświadczeniem w zakresie praw autorskich 
rodzica/opiekuna prawnego ucznia przystępującego do Konkursu „JESTEM 
EUROPEJCZYKIEM” (Załącznik nr 2);



3. W przypadku wystąpienia przeciwko Organizatorom przez osobę trzecią z 
roszczeniami wynikającymi z naruszenia jej praw, rodzice/opiekunowie prawni 
każdego z uczniów, będących autorami pracy stanowiącej powód wystąpienia, 
zobowiązani będą do zaspokojenia owych roszczeń i zwolnienia Organizatorów 
od obowiązku jakichkolwiek świadczeń z tego tytułu.

4. Z  chwilą  zgłoszenia  pracy do  Konkursu  Uczestnik  wyraża  zgodę na publikację
jego  wizerunku  oraz  na  nieodpłatne  przeniesienia  na  Organizatorów  praw
autorskich do korzystania z pracy poprzez:
- utrwalanie i zwielokrotnianie pracy;
- publiczne udostępnianie pracy w przestrzeni miejskiej oraz Internecie.

VIII. Postanowienia końcowe:

1. Treść regulaminu będzie dostępna na stronach internetowych 
Organizatorów, którzy zastrzegają sobie prawo zmiany regulaminu;
2. Zgłoszenie udziału w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją regulaminu;
3. Sprawy nieuregulowane regulaminem rozstrzygają Organizatorzy.



Załącznik nr 1
do regulaminu konkursu

                                                                                                                                                                „JESTEM EUROPEJCZYKIEM”

OŚWIADCZENIE RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO
UCZNIA, PRZYSTĘPUJĄCEGO DO UDZIAŁU W

KONKURSIE „JESTEM EUROPEJCZYKIEM”

Dane rodzica/opiekuna prawnego* ucznia przystępującego do udziału w Konkursie „JESTEM 

EUROPEJCZYKIEM”:

Imię i nazwisko……………………………………………………………………………………………………………………….

Adres zamieszkania…………………………………………………………………………………………………………………

Telefon kontaktowy………………………………………………………………………………………………………………..

Niniejszym oświadczam, że będąc rodzicem/opiekunem prawnym*

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

(imię i nazwisko ucznia będącego autorem lub współautorem pracy)

wyrażam zgodę na jej/jego udział w Konkursie „JESTEM EUROPEJCZYKIEM” na zasadach 

określonych w Regulaminie Konkursu, z którego treścią się zapoznałem/am i w pełni 

akceptuję.

………………………………………………..
(miejscowość i data)

……………………………………. ……………….
(podpis)

*niepotrzebne skreślić



Załącznik nr 2

do Regulaminu Konkursu

„JESTEM EUROPEJCZYKIEM”

OŚWIADCZENIE W ZAKRESIE PRAW AUTORSKICH RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO

UCZNIA PRZYSTĘPUJĄCEGO DO UDZIAŁU W KONKURSIE „JESTEM

EUROPEJCZYKIEM”

Dane rodzica/opiekuna prawnego* ucznia przystępującego do udziału w Konkursie „JESTEM 

EUROPEJCZYKIEM”:

Imię i nazwisko……………………………………………………………………………………………………………………….

Adres zamieszkania…………………………………………………………………………………………………………………

Telefon kontaktowy………………………………………………………………………………………………………………..

Oświadczam, że praca, której autorem/współautorem* jest:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

(imię i nazwisko ucznia będącego autorem lub współautorem pracy)

nie narusza żadnych autorskich praw majątkowych osób trzecich.

………………………………………………..

(miejscowość i data)

……………………………………. ………………..

(podpis)

*niepotrzebne skreślić






