
 
 

Regulamin Konkursu Plastycznego na kartkę świąteczną 
Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej 

  
§ 1 

Organizatorem konkursu plastycznego zwanego dalej Konkursem jest Caritas Diecezji 
Zielonogórsko - Gorzowskiej zwana dalej Organizatorem. 
 

§ 2 
Celem Konkursu jest zachęcenie dzieci i młodzieży z terenu diecezji zielonogórsko-
gorzowskiej do zaprezentowania ich talentów plastycznych w postaci projektów kart 
świątecznych dla Caritas. W treści kart przewagę mają mieć symbole chrześcijańskie nad 
komercyjnymi. 

§ 3 
Temat konkursu: " Boże Narodzenie " lub „Wielkanoc” w zależności od okresu 
kalendarzowego. 

§ 4 
Interpretacja tematu dowolna i zależna od osoby wykonującej pracę. 

§ 5 
Technika wykonania prac dowolna. 

§ 6 
Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie www.caritaszg.pl oraz w siedzibie biura Caritas 
Diecezji Zielonogórsko- Gorzowskiej ul. Bema 32-34, 65-170 Zielona Góra. 

§ 7 
Osobą do kontaktu w sprawie Konkursu jest pracownik Caritas- Dominika Danielak,  
tel. 600 986 494. 

 § 8 
W Konkursie mogą brać udział wszystkie dzieci i młodzież z terenu diecezji zielonogórsko-
gorzowskiej, a zwłaszcza podopieczni świetlicowych oddziałów przedszkolnych, świetlic 
opiekuńczo-wychowawczych oraz klubów młodzieżowych. 

§ 9 
Uczestnicy konkursu wykonają po jednej pracy w formacie max A3 wybranymi przez siebie 
technikami artystycznymi. Na odwrocie każdej pracy należy wpisać imię, nazwisko i wiek 
autora, adres i telefon placówki oraz imię i nazwisko opiekuna.  

§ 10 
Zgłoszenie prac do konkursu jest jednoznaczne z przekazaniem praw autorskich do nich na 
rzecz Caritas Diecezji Zielonogórsko- Gorzowskiej, o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 
lutego 1994r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994r., Nr 24, poz. 83) 
oraz do publikacji wydawanych przez Organizatora oraz w Internecie.  

§ 11 
Dane osobowe uczestników będą wykorzystane wyłącznie w celu wyłonienia zwycięzcy 
i przyznania nagrody. Poprzez podanie danych osobowych uczestnik i reprezentowana przez 
niego placówka wyrażają zgodę na opublikowanie jego nazwiska na wydanych pracach oraz 
w informacjach medialnych związanych z Konkursem. 

§ 12 

http://www.caritaszg.pl/


Termin i warunki dostarczenia prac są określane każdorazowo na stronie internetowej 
Caritas oraz w biuletynie Caritas. 

§ 13 
Prace należy dostarczyć na adres: 
Caritas Diecezji Zielonogórsko- Gorzowskiej  
ul. Bema 32- 34,  
65-170 Zielona Góra  

§ 14 
Prace przesłane po terminie nie będą oceniane. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za 
uszkodzenia powstałe podczas przesyłki. Prace przechodzą na własność organizatora i nie 
będą odsyłane. 

§ 15 
Zwycięzców konkursu wyłoni powołana w tym celu Komisja Konkursowa. Skład Komisji 
Konkursowej ustala Organizator. Spośród zgłoszonych do konkursu prac Komisja wybierze 
jedną wygraną pracę oraz ewentualne wyróżnienia. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na 
stronie internetowej www.caritaszg.pl.  
 
 

http://www.caritaszg.pl/

