
 
 

Konkurs plastyczny 
  Polska w Unii Europejskiej 

 
Organizatorami konkursu są: 
Regionalne Centrum Informacji Europejskiej w Lublinie, ul. M. Skłodowskiej-Curie 3 
Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie, ul Spokojna 4 
Narodowy Bank Polski  Oddział Okręgowy w Lublinie, ul. Chopina 6 
 
Celem konkursu jest  

 edukacja dzieci i młodzieży na temat  istoty Prezydencji Polski w Radzie Unii 
Europejskiej, 

 poszerzanie wiedzy w zakresie geografii, historii, tradycji i kultury krajów tworzących  
Unię Europejską, a szczególnie pozycją Polski we wspólnocie europejskiej, 

 rozwijanie wyobraźni plastycznej dzieci. 
 

Regulamin 
Konkurs jest przeznaczony dla  dzieci i młodzieży w wieku od 5 do 18 lat, uczestników akcji 
„Prezydencja Polski w Radzie Unii Europejskiej”, która odbędzie się  w dniach 29 czerwca  - 
22 lipca 2011 r.  Do pracy należy dołączyć wypełnioną kartą zgłoszeniową – w załączeniu 
oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych. 
 

1. Temat pracy:     „Polska w Unii Europejskiej” 
2. Technika wykonania pracy: dowolna technika na papierze 
3. Format:     prostokąt A2 
4. Ostateczny termin złożenia prac:  5 sierpnia 2011 r. do godziny 13.00 
5. Miejsce złożenia prac:   NBP Oddział Okręgowy w Lublinie  

                                                           ul.  Chopina 6  
6. Data rozstrzygnięcia konkursu: do 9 września 2011r. 
7. Nagrody:    monety kolekcjonerskie „Prezydencja Polski w             

                                                          Radzie Unii Europejskiej” i nagrody rzeczowe 
Ocenie będą podlegać prace przygotowane samodzielnie i indywidualnie, zachowujące 
wskazany w regulaminie format i temat, do których dołączono zamieszczoną poniżej kartę  
zgłoszeniową oraz bilet konkursowy z zebranymi 2 pieczątkami, potwierdzającymi 
odwiedzenie 2 przystanków na ścieżce edukacyjnej „Prezydencja Polski w Radzie Unii 
Europejskiej”.  Przy ocenie prac uwzględniana będzie zgodność z tematyką konkursu, wartość 
artystyczną i pomysłowość autora oraz zgodność z wymogami formalnymi. 
 
 Organizatorzy zastrzegają sobie prawo dysponowania pracami a autorzy prac przenoszą na 
organizatorów wszelkie majątkowe prawa autorskie  i prawa pokrewne. 
Prace mogą zostać zwrócone autorom, na ich prośbę,  po 30 listopada 2011 r. 
Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu, który jest dostępny  
w siedzibach organizatorów oraz na stronie internetowej: 
www.rcie.lublin.pl 

 



 
KARTA ZGŁOSZENIOWA                       

 
Imię i nazwisko autora pracy ………………………………………………………………… 
 
Wiek..................................................................................................................................... 
 
Nazwa i adres placówki organizującej akcję letnią  
 
……………………………………………………………. 
 
Nazwisko opiekuna artystycznego……………………………………………………. 
 
telefon  kontaktowy  do placówki…………………………………………… 
 
Telefon kontaktowy do uczestnika konkursu lub opiekuna…………………………………….. 
 
 

 
OŚWIADCZENIE OPIEKUNA USTAWOWEGO 

 
(wypełnia i podpisuje opiekun ustawowy niepełnoletniego uczestnika konkursu) 

Zgoda opiekuna ustawowego jest wymagana, jeżeli uczestnik konkursu nie ukończył 18 lat (do dnia wysyłki 
pracy). Brak podpisu opiekuna ustawowego uniemożliwia wzięcie udziału w konkursie. 
 
Ja, niżej podpisany opiekun ustawowy uczestnika konkursu „Moje Polska w Unii Europejskiej”  
organizowanego przez Regionalne Centrum Informacji Europejskiej w Lublinie, Lubelski Urząd Wojewódzki i i 
Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Lublinie, wyrażam zgodę na nieodpłatne przeniesienie na 
organizatora konkursu całość autorskich  praw majątkowych i prawa pokrewne do nieograniczonego w czasie i 
przestrzeni  korzystania i rozporządzania utworem będącym przedmiotem pracy konkursowej. Wyrażam zgodę 
na wykorzystanie dostarczonej pracy przez organizatora konkursu poprzez: 
- zwielokrotnienie techniką drukarską i wprowadzenie do obrotu poprzez jednokrotną lub wielokrotną publikację 
dostarczonej pracy przez organizatorów konkursu oraz na łamach gazet, w tym w stałych i okazjonalnych 
dodatkach oraz wykorzystanie dostarczonej pracy w celach promocyjnych, 
- zwielokrotnienie techniką drukarską i wprowadzenie do obrotu poprzez jednokrotną lub wielokrotną publikację 
dostarczonej pracy w wydawnictwach oraz w materiałach promocyjnych organizatorów, 
- zamieszczenie pracy na stronach internetowych organizatorów  konkursu,   
oraz wykorzystywania na wszelkich innych polach eksploatacji określonych w art. 50 Ustawy o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U.06.90.631 z późn. zm.) :   
1 ) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w 

tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; 
2)  w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu, 
użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy; 
3)  w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt 2 - publiczne wykonanie, 
wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i  reemitowanie, a także publiczne udostępnianie 
utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. 
oraz do wykonywania praw zależnych. 
Wzięcie udziału w konkursie jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu, który jest dostępny 
w siedzibach organizatorów oraz na stronach internetowej www.rcie.lublin.pl 
 
 
..........................................         
 czytelny podpis Opiekuna 
 

 
 


