Zapraszamy uczniów Liceum Ogólnokształcącego
im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Staszowie
do udziału w konkursie plastycznym
Regulamin konkursu plastycznego:

WAT uczelnią przyszłości!
1. Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie ogłasza
konkurs na projekt plakatu okolicznościowego z okazji jubileuszu 70-lecia powstania
Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie.
2. Tematem konkursu plastycznego jest zawołanie: WAT uczelnią przyszłości!

Cel konkursu i warunki uczestnictwa
1. Celem konkursu jest wyłonienie projektu plakatu okolicznościowego z okazji
jubileuszu 70-lecia powstania Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława
Dąbrowskiego w Warszawie.
2. Zadaniem konkursowym jest projekt plakatu zawierający grafikę (obraz) nawiązującą
do tematu konkursu.
3. Technika prac: malarstwo, grafika, rysunek.
1. Prace w formacie max. A3. (kartka techniczna)
4. Konkurs ma charakter otwarty.
5. W konkursie mogą brać udział prace nigdzie niepublikowane.
6. Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.
7. Do konkursu można zgłosić 1 projekt.
8. Oznaczenie prac – prace należy opatrzyć na odwrotnej stronie „godłem” (wybrany
przez siebie symbol, znak) oraz dołączyć do nich w zaklejonej kopercie, również
oznaczonej godłem Metryczkę (załącznik nr 1).
9. Zgłoszenia do udziału są przyjmowane do 25.08.2021r. na adres:

Klub Wojskowej Akademii Technicznej
ul. gen. S. Kaliskiego 25a, 01-476 Warszawa
z dopiskiem: Konkurs plastyczny: WAT uczelnią przyszłości!

10. Prace plastyczne mogą być również dostarczone do szkoły. Szkoła zapewni wysłanie
prac na wskazany wyżej adres.
Informacje dodatkowe:
1. Warunkiem zakwalifikowania pracy do konkursu jest wyrażenie przez uczestnika
konkursu, rodziców lub prawnych opiekunów Uczestnika konkursu pisemnej zgody na
udział w konkursie i oraz na przetwarzanie danych osobowych autora pracy przez
Organizatora Konkursu w związku z organizacją i przeprowadzeniem konkursu
poprzez wypełnienie formularza stanowiącego załącznik nr 2 w przypadku
uczestników niepełnoletnich lub załącznik nr 3 w przypadku uczestników
pełnoletnich do Regulaminu.
2. Nadesłanie prac konkursowych jest równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem
wszelkich autorskich praw majątkowych na Organizatora do wykorzystania
nadesłanych prac lub ich części w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu oraz
w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony powyżej.
3. Uczestnik konkursu oświadcza, że posiada pełnię praw autorskich do utworu i
przenosi je na Organizatora w zakresie niezbędnym do jej publikacji lub innego
rozpowszechniania, a w przypadku utrwalenia wizerunku innych osób posiada zgodę
tych osób na rozpowszechnienie ich wizerunku.
4. Zwycięski projekt może zostać wykorzystany przez Organizatora do tworzenia innych
materiałów reklamowych związanych z jubileuszem.
5. Prace nadesłane na Konkurs nie mogą naruszać prawa, w tym w szczególności dóbr
osobistych osób trzecich, a także ogólnie przyjętych norm obyczajowych .
6. Zgłoszenie prac do konkursu jest jednoznaczne z oświadczeniem osoby biorącej
udział w konkursie, że wykonała dzieło osobiście i nie narusza ona praw osób
trzecich, w szczególności nie narusza praw majątkowych lub osobistych praw
autorskich.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania wybranych prac również w
materiałach promocyjnych, w wydawnictwach okolicznościowych i materiałach
prasowych oraz w Internecie. Prawo to organizator zastrzega sobie na wszystkie
przyszłe lata, tak aby bez dodatkowych zezwoleń mógł zaprezentować wybrane prace
lub ich części w przyszłych publikacjach drukowanych lub elektronicznych. W związku
z publikacją drukowaną lub elektroniczną nie jest przewidziane jakiekolwiek
wynagrodzenie.

Warunki konkursu:
1. Kategorie – prace zgłoszone do konkursu będą rozpatrywane w czterech kategoriach
wiekowych:
Kategoria I – 5-7 lat
Kategoria II – 8-12 lat
Kategoria III – 13-16 lat
Kategoria IV – 17 +
2.Prace
Uczestnik konkursu może nadesłać 1. pracę wykonaną w dowolnej technice rysunkowej
(np.: rysunek tuszem, ołówkiem węglem, pastelami, suchym pędzlem itp.), malarskiej
(np.: akryl, olejna, akwarela, kolaż, pastel itp.) oraz w technikach mieszanych.
Dopuszczalnym jest stosowanie różnego rodzaju podobrazia np.: papier, deska, płyta
pilśniowa, tektura itp.
3. Format prac – max. A3.
Przebieg konkursu:
1. Każdy Uczestnik może przesłać maksymalnie jedną pracę.
2. Zgłoszenie powinno zawierać: Metryczkę (załącznik nr 1), Kartę zgłoszenia (załącznik
nr 2 w przypadku uczestników niepełnoletnich lub załącznik nr 3 w przypadku
uczestników pełnoletnich) oraz pracę.
3. Dokumenty należy złożyć w wersji papierowej.
4. Zgłoszone prace zostaną ocenione anonimowo przez komisję konkursową powołaną
przez organizatora.
5. Komisja dokona wyboru trzech projektów w każdej kategorii wiekowej, kierując się
oryginalnością pomysłu, walorami artystycznymi i estetycznymi oraz adekwatnością
do tematu konkursu.
6. Decyzja Komisji jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
Nagrody
1. W każdej kategorii wiekowej przewidziane są nagrody rzeczowe i dyplomy za zajęcie
trzech pierwszych miejsc, wyróżnień oraz nagrody specjalnej.
2. W przypadku zgłoszenia dużej ilości interesujących prac, Organizator zastrzega sobie
prawo innego podziału nagród (np. przyznanie nagród specjalnych).
3. Wszystkie nagrody przewidziane w konkursie są nagrodami rzeczowymi:
a. I miejsce – tablet graficzny
b. II miejsce – tablet multimedialny
c. III miejsce – tablet 10``

d. wyróżnienie – zestaw narzędzi i przyborów plastycznych
e. nagroda specjalna.
Kontakt:
1. Niniejszy Regulamin oraz wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie
internetowej: http:www.wat.edu.pl
2. Wszelkie pytania należy kierować na adres e-mail koordynatora konkursu:
klub.wat@wat.edu.pl, tel. 261 839 124.
Postanowienia końcowe:
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia konkursu.
2. Oficjalne rozstrzygnięcie Konkursu i wręczenie nagród nastąpi w dniu 15.10.2021 r.
3. Organizator nie odsyła prac, które zostały nadesłane na konkurs.

