
                           

 

Regulamin Konkursu Plastycznego dla członków uczestników PZW,  

z okazji 70–lecia Polskiego Związku Wędkarskiego 

„70 lat wędkarstwa w Polsce” 
 

I. Organizator. 

Organizatorem Konkursu Plastycznego, dla członków uczestników 

Polskiego Związku Wędkarskiego „70 lat wędkarstwa w Polsce”,  

jest Rada ds. Młodzieży Zarządu Głównego PZW. 
 

II. Cele konkursu. 

1. Uczczenie Jubileuszu 70–lecia  Polskiego Związku Wędkarskiego. 

2. Rozwój zainteresowań plastycznych dzieci i młodzieży 

zintegrowanych z wiedzą historyczną dotyczącą wędkarstwa. 

3. Wykorzystanie różnych technik, jako swobodnej formy 

obrazowania plastycznego. 

4. Ukazanie twórczości młodych artystów szerszej publiczności.  
 

III. Przedmiot konkursu. 

1. Przedmiotem konkursu jest wykonanie dowolną techniką, pracy 

plastycznej, nawiązującej do wędkarstwa i jego przemian  

na przestrzeni ostatnich 70 lat.  
 

IV. Uczestnicy. 

1. Konkurs skierowany jest do członków - uczestników Polskiego 

Związku Wędkarskiego, dotyczy tych którzy opłacili składkę 

członkowską w roku 2019 lub roku bieżącym. 

2. Prace będą oceniane w trzech kategoriach wiekowych: 

- do 12 lat, 

- do 14 lat, 

- do 16 lat. 



V. Warunki uczestnictwa. 

1. Każdy uczestnik konkursu może zaprezentować jedną pracę. 

2. Format pracy A3. 

3. Technika plastyczna dowolna (bez prac sypkich i przestrzennych). 

4. Warunkiem zakwalifikowania pracy do konkursu jest: 

a) wypełnienie i podpisanie przez rodzica/opiekuna prawnego 

uczestnika konkursu, oświadczenia o nieodpłatnym przeniesieniu praw 

autorskich na Organizatora Konkursu (załącznik nr 1) i dołączenie 

tego dokumentu do pracy plastycznej, 

b) dołączenie do pracy plastycznej załącznika nr 2 z danymi autora 

pracy. 
 

VI. Termin i warunki dostarczenia prac. 

1. Prace należy przesłać na adres: Zarząd Główny PZW Zespół Sportu 

i Młodzieży ul. Twarda 42, 00-831 Warszawa - z dopiskiem „Konkurs 

plastyczny”,  w terminie do 31.07.2020r. (decyduje data stempla 

pocztowego). 

2. Prace dostarczone po terminie nie będą oceniane. 
 

VII. Ocena prac i zasady przyznawania nagród. 

1. Oceny prac dokona powołana przez organizatora Komisja 

Konkursowa. 

2. Kryteria oceny prac: 

 * samodzielność wykonania, 

 * zgodność pracy z tematyką konkursu, 

 * walory estetyczne wykonania pracy, 

 * oryginalność, 

 * pomysłowość. 

3. Prace niezgodne z niniejszym Regulaminem nie będą oceniane. 

4. W każdej kategorii wiekowej zostaną przyznane nagrody  

za zajęcie  I, II i III miejsca oraz w miarę potrzeb wyróżnienia. 

5. Decyzja Komisji w sprawie przyznania nagród jest ostateczna. 

6. Oficjalne ogłoszenie wyników Konkursu oraz nagrodzenie autorów 

najlepszych prac nastąpi podczas Ogólnopolskiej Konferencji 

Działaczy Młodzieżowych PZW. 

7. Zwycięskie prace plastyczne oraz nazwiska ich autorów zostaną 

zamieszczone na stronie internetowej Polskiego Związku 



Wędkarskiego – www.pzw.org.pl oraz opublikowane na łamach  

„Wiadomości Wędkarskich”. 
 

VIII. Patronat medialny. 

1. Redakcja „Wiadomości Wędkarskich”. 
 

IX. Postanowienia końcowe. 

1. Biorąc udział w konkursie, uczestnik akceptuje jego regulamin. 

2. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo wykorzystania prac 

plastycznych, danych osobowych i wizerunku autora, do publikacji  

na wszelkich polach swojej aktywności. 

3. Prace i dokumenty przesłane na konkurs nie będą zwracane. 

4. Dane osobowe uczestników Konkursu podlegają ochronie prawnej  

i będą wykorzystane wyłącznie w celu wyłonienia laureatów Konkursu, 

przyznania nagród oraz w celach promocyjnych. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania Konkursu,  

w przypadku zbyt małej liczby zgłoszonych prac. 

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyduje 

Organizator. 

 

 

 

             Rada ds. Młodzieży ZG PZW 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.pzw.org.pl/


 

 

Załącznik nr 1 

 

         …………………………………… 

                       (miejscowość, data) 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Ja,  …………………………………………………………………………..  wyrażam zgodę  

                               (imię i nazwisko rodzica/prawnego opiekuna)  

                          

 na udział mojego dziecka ………………………………………………………………………. 

 w Konkursie Plastycznym „70-lat wędkarstwa w Polsce”” oraz oświadczam, że: 

1. Zgłoszona do konkursu praca jest wynikiem własnej twórczości 

 

 …………………………………………………………… 

                     (imię i nazwisko uczestnika Konkursu)  

 

i nie narusza praw autorskich ani jakichkolwiek innych praw osób trzecich, a także nie została 

zgłoszona do innych konkursów. 

 

2. Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez Organizatora Konkursu zgłoszonej pracy   

na wszystkich polach swojej aktywności, a w szczególności na opublikowanie jej na stronach 

internetowych i łamach „Wiadomości Wędkarskich”, zgodnie z ustawą z 4 lutego 1994r. o 

prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j.: Dz. U. z 2006r., Nr 90, poz. 631 z późn. zm.), 

3. Wyrażam zgodę na umieszczenie danych osobowych i wizerunku  

…………………………………………………………   

                  (imię i nazwisko uczestnika Konkursu)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

w bazie danych Organizatora Konkursu oraz przetwarzanie ich, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 

1997r. o ochronie danych osobowych (t.j.: Dz. U. z 2015r., poz. 2135, ) w celu przeprowadzenia 

Konkursu oraz dalszego wykorzystania prac. 

 

 

…………………………………………………….. 

   (imię i nazwisko rodzica/prawnego opiekuna) 

 

 

 

 



 

 

 

Załącznik nr 2 

 

 

 
INFORMACJE O PRACY I JEJ AUTORZE 

 

Imię i nazwisko 

autora pracy 

 
 
 
 

Data urodzenia 

 
 
 
 

Koło i Okręg PZW 

Nr legitymacji członkowskiej 

 
 
 
 

Imię i nazwisko 

rodzica/prawnego opiekuna 

 
 
 
 

 

 


