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I Przepisy Ogólne 

 
 
1.1.Organizatorem  Konkursu  pt.  „Europejska  Bombka”  jest  biuro Posła do Parlamentu 
Europejskiego Ziemi Łódzkiej Jacka Saryusz-Wolskiego z siedzibą przy ul. Rewolucji 1905 
r., nr 9 w Łodzi; 
1.2.Konkurs adresowany jest do uczniów ze szkół podstawowych, gimnazjalnych 
i ponadgimnazjalnych z Łodzi i woj. łódzkiego. 
1.3.Zasady  Konkursu  określa  niniejszy  Regulamin,  który  wchodzi  w  życie  z  dniem 
rozpoczęcia konkursu i obowiązuje do czasu jego zakończenia tj. 1.12.2016 – 20.12.2016; 
1.4.Nadesłanie pracy na konkurs oznacza akceptację jego warunków wyrażonych 
w niniejszym Regulaminie; 

 
 

II Cele konkursu 
 

 
2.1. Kształtowanie wyobraźni przestrzennej poprzez rozwijanie zdolności plastycznych; 
2.2. Zaangażowanie dzieci i młodzież w działalność twórczą; 
2.3. Uwrażliwienie uczniów na tematykę europejską; 

 
 

III Przepisy dotyczące pracy 
 
 
3.1.Uczestnicy konkursu mają za zadanie wykonać przestrzenną  pracę plastyczną 
pod hasłem „EUROPEJSKA BOMBKA”; 
3.2.Technika pracy: dowolna; 
3.3.Format pracy przestrzennej nie może przekroczyć 40 cm x 30 cm; 
3.4. Komisja konkursowa przy ocenie prac weźmie pod uwagę: 
a. zbieżność z tematem konkursu; 
b. pomysłowość; 
c. estetykę wykonania; 
3.4.Oceniane będą tylko prace indywidualne (nie przyjmujemy prac zbiorowych); 
3.5. Każda praca powinna być opatrzona następującymi informacjami: 
- imię i nazwisko autora pracy; 
- tytuł pracy; 
- adres e-mail; 
- nazwę szkoły; 
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3.6. Każdy uczestnik może nadesłać na konkurs jedną pracę; 
3.7.Praca nie może być nagrodzona w innych konkursach; 
3.8.Osoby  niepełnoletnie  są  zobowiązane  do  dołączenia  pisemnej  zgodę  rodziców  lub 
opiekunów na udział w Konkursie. Jednocześnie rodzice lub opiekunowie wraz z biorącym 
udział w Konkursie proszeni są  o podpisanie Oświadczenia dołączonego do Regulaminu. 
Złożenie ww. Oświadczenia jest warunkiem wzięcia udziału w Konkursie; 
3.9. Prace należy przesyłać na adres: 

• biuro poselskie dr Jacka Saryusz – Wolskiego, ul. Rewolucji 1905 r. nr 9, 90-273 
Łódź, z dopiskiem: „EUROPEJSKA BOMBKA” 

• albo osobiście składać pod ww. adresem od pon. do pt. w godzinach 10:00 – 15:00; 
3.10. Prace, które dotrą do siedziby organizatora po terminie nie wezmą udziału w Konkursie. 
3.11. Organizator nie ponosi odpowiedzialność za uszkodzenie i zaginięcie prac w transporcie 
pocztowym bądź kurierskim; 
3.12. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania Konkursu z przyczyn 
od niego niezależnych. 

 
IV Terminarz 

 
 
4.1. Termin nadsyłania prac mija z dniem 20 grudnia 2016 roku.; 
Uwaga: Pod uwagę brana będzie data stempla pocztowego nadesłanej pracy; 
4.2. Prace nadesłane po terminie nie będą brane pod uwagę; 
4.3. Prace oceniać będzie niezależne Jury powołane przez organizatorów; 
Werdykt Jury jest nieodwołalny;  
4.4. Wyniki Konkursu zostaną podane na stronie internetowej Organizatora: 
http://www.saryusz-wolski.pl,  
w dniu 23 grudnia 2016 roku (po godz. 16.00) 
4.5.  Laureaci  Konkursu  zostaną  powiadomieni  przez  Organizatora  telefonicznie   bądź 
mailowo; 
 

V Nagrody 
 
5.1. Organizator powoła niezależne Jury, które przyzna następujące nagrody w 3 kategoriach: 
KATEGORIA I – Szkoły Podstawowe 
- za zajęcie I, II, III miejsca nagrody rzeczowe 
KATEGORIA II – Szkoły Gimnazjalne 
- za zajęcie I, II, III miejsca nagrody rzeczowe 
KATEGORIA III – Szkoły Ponadgimnazjalne 
- za zajęcie I, II, III miejsca nagrody rzeczowe 
NAGRODA SPECJALNA - wyjazd studyjny do Brukseli  
(dla uczestnika powyżej 14 roku życia) 
5.2. Jury oraz Organizator zastrzegają sobie prawo do innego podziału nagród. 
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VI  Wykorzystanie prac 
 
 
6.1.Wszystkie prace przechodzą na własność biura poselskiego dr Jacka 
Saryusz - Wolskiego, Posła do Parlamentu Europejskiego (ul. Rewolucji 1905 r. nr 9, 90-273 
Łódź), jako dokumentacja Konkursu; 
6.2.Organizator uzyskuje prawo do umieszczania nadesłanych na konkurs prac (oznaczonych 
imieniem i nazwiskiem autora) na stronie http://www.saryusz-wolski.pl oraz na profilu biura 
na Facebook’u ; 
6.3.Organizator uzyskuje sobie prawo do bezpłatnego prezentowania prac na 
okolicznościowych  wystawach,  materiałach  promujących  konkurs  oraz  we  wszystkich 
publikacjach,  prezentacjach oraz w ramach programów TV, a także na innych nośnikach 
przetwarzania danych; 
6.4.Nadesłanie  prac  na  konkurs  jest  równoznaczne  z  oświadczeniem  posiadania  praw 
autorskich  i   akceptację  niniejszego  regulaminu  oraz  zgody  na  publikacje  materiałów 
multimedialnych z przebiegu konkursu. 

 
 
 

VII Kontakt 
 
 
7.1.Informacje na temat Konkursu można uzyskać: 
w Sekretariacie biura poselskiego dr Jacka Saryusz-Wolskiego, 
Posła do Parlamentu Europejskiego 
ul. Rewolucji 1905 r. nr 9 
90-273 Łódź 
tel. +48 (0) 42 630 22 07 fax 
+48 (0) 42 634 78 29 
biuro@jaceksaryusz-wolski.pl 
oraz na stronie www.saryusz-wolski.pl 

 
 
 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU W KONKURSIE! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


