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REGULAMIN KONKURSU GRAFICZNEGO 

„WOLONTARIAT JEST SUPER” 
 

I  Organizator:  

Lokalne Centrum Wolontariatu gminy Tarnowo Podgórne  

przy Fundacji Wspierania Umiejętności i Rozwoju „Inspiria”, ul. Poznańska 2, 62-080 w Lusowie.  

 

II Cel Konkursu: 

Celem Konkursu jest promowanie i propagowanie idei wolontariatu. Zadaniem uczestników konkursu 

jest zaprojektowanie grafik promujących i informujących o misji wolontariatu. Prace graficzne zostaną 

użyte jako grafiki promujące wolontariat przez Organizatora, Partnera i inne organizacje i instytucje 

gminy Tarnowo Podgórne działające w obszarze wolontariatu. Przykład zastosowania grafiki: 1) wydruk 

na torbie płóciennej dla wolontariuszy biorących udział w akcji wolontariatu na terenie gminy. 2) 

publikacja w gazecie, na broszurze papierowej, elektronicznej. 

III Zasady uczestnictwa w Konkursie: 

 1. Konkurs ma charakter otwarty.  

2. Osoby, które zgłoszą swój udział w Konkursie zwane są dalej „Uczestnikami”. 

3. Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy 

oraz zleceniobiorcy Organizatora i Partnera oraz członkowie ich rodzin.  

4. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie przez osobę niepełnoletnią jest wyrażenie pisemnej zgody 

rodziców/opiekunów prawnych Uczestnika na udział w Konkursie. Wzór stosownego oświadczenia 

znajduje się na formularzu zgłoszeniowym, stanowiącym załącznik nr 1B do niniejszego Regulaminu 

konkursu graficznego pt. „Wolontariat jest super” (dalej Regulamin). Wyrażenie zgody, o której mowa 

w zdaniu wcześniejszym, jest równoznaczne z akceptacją wszystkich postanowień Regulaminu.  

5. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do wykluczenia Uczestnika z Konkursu, w szczególności 

w następujących przypadkach: 1) złamania postanowień Regulaminu; 2) niesamodzielnej pracy (w tym 

plagiatu); 3) zachowań nieetycznych i sprzecznych z prawem; 4) podania nieprawdziwych lub 

niepełnych danych.  

6. Nadesłane na Konkurs prace powinny nawiązywać do tematyki promującej wolontariat, zachęcać do 

stania się aktywnym wolontariuszem.  

7. Na grafice można umieścić do tej pory promowane hasła: „Twoje działanie=lepszy świat”, Lokalne 

Centrum Wolontariatu TP, #LCW, #wolonariatjestsuper, obraz lub jedno i drugie.  

8. Technika i kolorystyka jest dowolna, dopuszczalne są prace czarnobiałe.  

9. Na grafice nie należy przedstawiać znaków towarowych produktów ani znaków ich producentów.  

10. Grafika powinna mieć również zaplanowaną pustą przestrzeń na dołączenie znaków graficznych 

np.: logo gminy Tarnowo Podgórne, napis Lokalne Centrum Wolontariatu. 
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REGULAMIN KONKURSU GRAFICZNEGO 

„WOLONTARIAT JEST SUPER” 

 
                                                         § 1.  Warunki udziału 

1. Do Konkursu mogą zostać zgłoszone jedynie te prace, które nie zostały uprzednio zgłoszone do   

innego konkursu.  

2. Uczestnik zapewnia, że praca nie spowoduje naruszenia praw osób trzecich, w szczególności 

majątkowych lub osobistych praw autorskich i praw pokrewnych, dóbr osobistych oraz prawa do 

wizerunku.  

3. W przypadku gdyby doszło do takiego naruszenia, wyłączną odpowiedzialność wobec osób, których 

prawa zostały naruszone, ponosi Uczestnik Konkursu.  

 

§ 2. Przebieg i zasady Konkursu:  

1. Konkurs będzie przebiegał w następujących terminach:  

1) 11 pażdziernika 2021 r. – otwarcie i ogłoszenie Konkursu;  

2) do 26. Listopada 2021 do godz. 16:00 – termin nadsyłania prac w formie elektronicznej na adres 

fundacja.inspiria@gmail.com 

3) 29-30 listopada– obrady Komisji Konkursowej;  

4) 5.12. 2021 r. – ogłoszenie laureatów Konkursu podczas Dnia Wolontariusza  

5) 10.12.2021 . – publikacja wybranych prac w formie materialnej lub, i elektronicznej.  

 

2. Pracę konkursową stanowi projekt graficzny.  

3. Każdy Uczestnik może przesłać dowolną liczbę prac.  

4. Zgłoszenie powinno zawierać Kartę zgłoszenia (załącznik nr 1A) oraz projekt graficzny (w przypadku 

gdy uczestnikiem konkursu jest osoba niepełnoletnia należy uzupełnić zgodę rodzica/opiekuna 

prawnego – załącznik nr 1B)  

5. Uczestnik przesyła dokumenty w formie elektronicznej: 1) prace w rozmiarze do 10 mb - przesłanie 

pliku z pracą na adres e-mail: fundacja.inspiria@gmail.com 2) prace w rozmiarze powyżej 10 mb – 

przesłanie w treści wiadomości linku do serwerów zewnętrznych, na którym zostaną umieszczone 

prace lub link do WeTransfer, z którego można pobrać prace, na wyżej podany adres e-mail.  

6. Prace powinny być wykonane w formie grafiki komputerowej lub skanu pracy przygotowanej inną 

techniką pod warunkiem, że jakość skanu pozwala na jej wykorzystanie do druku. Projekt graficzny 

powinien zostać nadesłany w formatach: a) TIFF z kompresją LZW, w trybie kolorystycznym CMYK z 

zachowanymi warstwami, w rozdzielczości 300 dpi; b) JPG, w rozdzielczości min. 300 dpi; c) PDF, w 

rozdzielczości min. 300 dpi; d) Grafikę zrealizowaną techniką wektorową, należy zapisać jako plik 

otwarty w formacie PDF, w trybie kolorystycznym CMYK.  

mailto:fundacja.inspiria@gmail.com
mailto:fundacja.inspiria@gmail.com


                                             Lokalne Centrum Wolontariatu                                                                                                            
 

3 
 

7. W celu oceny nadesłanych prac zostanie powołana przez Organizatora Komisja Konkursowa. W skład 

Komisji Konkursowej wejdą przedstawiciele Organizatora i Partnera.  

8. Zadaniem Komisji Konkursowej jest: 

 a) ocena nadesłanych prac pod względem formalnym oraz zakwalifikowanie nadesłanych prac do 

udziału w Konkursie; b) ocena prac zakwalifikowanych do udziału w Konkursie i wybór prac 

wyróżnionych.  

 

9. Komisja Konkursowa oceniać będzie prace według następujących kryteriów:  

1) pomysłowość i oryginalność;  

2) zgodność pracy konkursowej z tematyką konkursu;  

3) estetyka wykonania pracy;  

4) czytelność; 

5) możliwości wykorzystania grafiki w akcjach promujących wolontariat.  

 

10. Zwycięskie prace zostaną ogłoszone i zaprezentowane w mediach organizatora (Wernisaż odbędzie 

się w formie zdalnej), jeśli zaistnieje możliwość wernisaż będzie miał również miejsce w formie 

stacjonarnej. 

11. Laureaci powiadomieni zostaną indywidualnie drogą e-mailową lub telefoniczną.  

 

                                                                 § 3. Karta zgłoszenia 

1. Uczestnik przesyła kartę zgłoszenia zgodną z załącznikiem 1A w przypadku osób pełnoletnich lub 1B 

w przypadku osób niepełnoletnich wraz z pracą w terminie od 13 października 2021 r. do 26.11.2021 

do godz. 16:00.  

2. Karta zgłoszenia może być przesłana w formie zdjęcia lub skanu z podpisem Uczestnika (w przypadku 

gdy uczestnikiem konkursu jest osoba niepełnoletnia z podpisem rodzica/ opiekuna prawnego).  

3. Potwierdzeniem udziału w Konkursie jest uzyskanie e-maila zwrotnego od Organizatora, że praca 

została przez niego otrzymana.  

4. Prace nadesłane na Konkurs nie będą zwracane Uczestnikom.  

                                                               § 4. Twórcy wybranych prac otrzymają: 

-   oficjalny dokument potwierdzający udział w konkursie, dyplom.  
- nowe wyposażenie wolontariusza Lokalnego Centrum Wolontariatu z wydrukiem autorskich 

projektów graficznych promujących wolontariat (m.in. torba, kubek) oraz inne gadżety z pakietu dla 

wolontariuszy.                                                                

                                                                § 5. Ochrona danych osobowych  

Administratorem danych osobowych pozyskanych w ramach realizacji Konkursu jest Fundacja 

Wspierania Umiejętności i Rozwoju Inspiria. 2. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 

ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 

roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE na podstawie zgód 
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pozyskanych Uczestników lub rodziców/opiekunów prawnych Uczestników zgodnie z załącznikami do 

niniejszego Regulaminu dla celów związanych z przeprowadzeniem Konkursu. 3. Klauzula informacyjna 

Administratora Danych stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. REGULAMIN KONKURSU 

GRAFICZNEGO pt. „Wolontariat jest super”.  

                                                               § 6. Prawa autorskie 

 1. Z chwilą przekazania Organizatorowi grafik przez Uczestnika, Organizator nabywa prawo własności 

wszystkich przekazanych egzemplarzy grafik oraz zostają na niego przeniesione przez Uczestnika 

wszystkie autorskie prawa majątkowe do grafik, nieodpłatnie - bez jakiegokolwiek wynagrodzenia. 

 2. Organizator nabywa autorskie prawa majątkowe do grafik w zakresie pól eksploatacji wskazanych 

w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2021 roku 

poz. 1062 ), tj.: 1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania pracy: wytwarzania jej egzemplarzy każdą 

techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego i techniką cyfrową, a także 

wprowadzania do pamięci komputera (w tym utrwalenie pracy na stronach internetowych); 2) w 

zakresie nieograniczonego rozpowszechniania pracy; 3) w zakresie obrotu oryginałem albo 

egzemplarzami, na których utrwalono prace, w tym do wprowadzania ich do obrotu, najmu oraz 

użyczania; 4) w zakresie rozpowszechniania pracy w sposób inny niż określony w punkcie 2, w tym do 

publicznego wystawiania, wyświetlania, odtwarzania oraz nadawania i reemitowania, a także do 

publicznego udostępniania pracy w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w 

czasie przez siebie wybranym w szczególności w sieci Internet, na dostępnych nośnikach przekazu 5) w 

zakresie publikacji pracy laureatów na oficjalnej stronie internetowej Organizatora i Partnera oraz w 

wybranych przez Organizatora mediach; 6) dokonywanie opracowań, zmian, adaptacji, przeróbek 

pracy i korzystanie z tak zmienionej pracy na polach eksploatacji wskazanych w niniejszym 

oświadczeniu.  

3. Z dniem przekazania Organizatorowi pracy następuje nieodpłatne przeniesienie na Organizatora 

prawa wykonywania i zezwolenie na wykonywanie zależnych praw autorskich do grafik na polach 

eksploatacji wskazanych powyżej. 

 4. Z dniem przekazania Organizatorowi grafik Organizator zostaje upoważniony do nieodpłatnego 

wykonywania osobistych praw autorskich do grafik.  

5. Wszyscy Uczestnicy Konkursu, poprzez zgłoszenie grafik do Konkursu i dołączenie oświadczenia, że 

akceptują warunki regulaminu Konkursu, wyrażają zgodę na publikację i eksponowanie ich grafik w 

prasie, drukach reklamowych, Internecie, wystawach i na nośnikach reklamy zewnętrznej w celu 

związanym z przeprowadzeniem Konkursu.  

6. Każdy uczestnik Konkursu, poprzez zgłoszenie grafik do Konkursu i dołączenie oświadczenia, że 

akceptuje warunki regulaminu Konkursu, składa oświadczenie, że grafiki zgłoszone przez niego do 

Konkursu są rezultatem jego samodzielnej twórczości (jego podopiecznego) oraz, że nie są obciążone 

prawami osób trzecich, ani nie naruszają przepisów prawa.  

7. Wzór oświadczenia znajdującym się na formularzu zgłoszeniowym, stanowiącym załącznik nr 1A i 1B 

do niniejszego Regulaminu. REGULAMIN KONKURSU GRAFICZNEGO pt. „Wolontariat jest super”.   
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       § 7. Postanowienia końcowe  

1. Organizator zastrzega możliwość zakończenia, przerwania oraz modyfikacji warunków Konkursu 

przed czasem jego zakończenia 

2. Organizator i Partner nie ponoszą odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające 

przeprowadzenie Konkursu spowodowane działaniami siły wyższej lub okolicznościami niezależnymi 

od Organizatora lub Partnera. 

 3. Organizator i Partner nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne, mające 

wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa w Konkursie.  

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian Regulaminu Konkursu, które nie naruszają praw 

nabytych Uczestnika Konkursu. Zmieniony Regulamin będzie obowiązywać od chwili jego 

opublikowania na stronie Organizatora i Partnera.  

5. Zgłoszenie pracy do Konkursu jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.  

6. Kontakt z Organizatorem możliwy jest pod adresem e-mail: fundacja.inspiria@gmail.com 
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„Wolontariat jest super”. 
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„Wolontariat jest super”. 


