
REGULAMIN KONKURSU 

 

„Odblaski ratują życie” 

 

 

§1 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w konkursie plastycznym zwanym 

dalej w treści regulaminu konkursem. 

 

2. Organizatorem konkursu jest Wydział Ruchu Drogowego KWP w Lublinie z siedzibą 

w Lublinie przy ul. T. Zana 45 oraz Galeria Olimp z siedzibą w Lublinie przy ul. Aleja 

Spółdzielczości Pracy 34. 

 

3. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych oraz gimnazjów 

zarówno ogólnodostępnych, integracyjnych jak i szkolnictwa specjalnego. Konkurs 

swoim zasięgiem obejmuje województwo lubelskie i może do niego przystąpić 

nieograniczona liczba uczestników. 

 

4. W konkursie przewidziane są dwie główne kategorie: 

a) uczniowie szkół podstawowych ogólnodostępnych i specjalnych, 

b) uczniowie szkół gimnazjalnych ogólnodostępnych i specjalnych. 

 

§2 

 

PRACE KONKURSOWE 

 

1. Zadaniem uczestników jest stworzenie prac plastycznych obrazujących temat 

konkursu, tj. ważna rola elementów odblaskowych dla pieszych uczestników ruchu 

drogowego. 

 

2. Uczestnicy konkursu mają do dyspozycji dowolne techniki wykonywane na papierze. 

Format prac musi zawierać się w przedziale od A3 do A2. 

 

3. Do gotowej pracy konkursowej należy dodać pisemną zgodę jednego rodzica lub 

prawnego opiekuna na udział w konkursie plastycznym organizowanym przez Wydział 

Ruchu Drogowego KWP w Lublinie z siedzibą w Lublinie przy ul. T. Zana 45 oraz 

Galeria Olimp z siedzibą w Lublinie przy ul. Aleja Spółdzielczości Pracy 34 oraz imię, 

nazwisko, rok urodzenia, klasa, adres szkoły, nazwisko nauczyciela i dane do 

ewentualnego kontaktu 

 

4. Rodzic lub opiekun prawny autora proszony jest o dołączenie do pracy konkursowej 

pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z regulaminem projektu „Odblaski ratują 

życie” 

 

5. Tak przygotowaną pracę należy dostarczyć osobiście lub przesłać na adres Biuro 

Obsługi Klienta Galerii Olimp ul. Aleja Spółdzielczości Pracy 34, 20-147 Lublin, z 

dopiskiem „Konkurs Plastyczny”. 



 

6. Termin nadsyłania prac mija 1 października 2016 roku. Po tym terminie zgłoszenia 

nie będą przyjmowane. 

 

7. Prace muszą być wykonane samodzielnie. 

 

§3 

 

ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD 

 

1. W każdej kategorii przyznawana będzie nagroda główna oraz dwa wyróżnienia. 

 

2. Nadesłane prace zostaną ocenione przez komisję powołaną przez organizatora 

Konkursu w skład, której wejdą m.in. przedstawiciele mediów i partnerzy organizatora. 

 

3. Jury ma prawo do dokonania dodatkowej modyfikacji grup wiekowych uczestników i 

podziału nagród, na podstawie analizy poziomu złożonych prac. 

 

4. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 9 października 2016 roku na terenie Galerii 

Olimp w Lublinie przy ul Al. Spółdzielczości Pracy 34. 

 

 

 

 

§4 

 

OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ 

 

1. Z chwilą nadesłania przez uczestników konkursu prac konkursowych, na Wydział 

Ruchu Drogowego KWP w Lublinie oraz Galerii Olimp w Lublinie przechodzą 

nieodpłatnie autorskie (niewyłączne) prawa majątkowe do utworu (pracy) w zakresie: 

 

1.1 Utrwalania i zwielokrotniania nadesłanego utworu/ów - wytwarzanie egzemplarzy 

utworu bez względu na technikę (np. techniką drukarską, reprograficzną, zapisu 

magnetycznego, cyfrową), ilość i wielkość nakładu; 

 

1.2 w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono, 

wprowadzanie do obrotu, najem, użyczenie oryginału albo egzemplarzy, nadawanie 

drogą przewodową i bezprzewodową, wystawianie, odtworzenie, reemitowanie, 

publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w 

miejscu i czasie przez siebie wybranym, rozpowszechnianie w nieograniczonym 

nakładzie i zasięgu terytorialnym, wprowadzenie korekty i redakcji tekstu, 

dokonywanie skrótów i opracowań, wykorzystanie utworu lub jego fragmentu do 

innego celu np. adaptowanie do wydawnictwa książkowego, materiału promocyjnego, 

artykułu prasowego oraz prawa pokrewne z zastrzeżeniem między innymi ujawnienia 

nazwiska autora (autorów) w sposób zwyczajowo przyjęty.  

 

Przeniesienie autorskich praw majątkowych do nadesłanego utworu (pracy) powoduje 

przeniesienie na Wydział Ruchu Drogowego KWP w Lublinie oraz Galerii Olimp  



w Lublinie własności nadesłanego egzemplarza tego utworu bez względu na formę,  

w jakiej został dostarczony. 
 

2.Uczestnik przystępujący do konkursu zobowiązuje się nie nadsyłać materiałów, które 

naruszają prawa do wizerunku i prawa autorskie osób trzecich. W przeciwnym razie 

ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność wobec osób, których prawa naruszył. 
 

3. W wypadku nadesłania przez uczestnika materiałów, co do których wystąpi 

podejrzenie naruszenia prawa ochrony własności intelektualnej (np. plagiat), jego udział 

w konkursie zostaje zawieszony do czasu jednoznacznego wyjaśnienia zaistniałej 

sytuacji przez organizatora. 

 

§5 

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

 

1. Wszystkie dane osobowe są zbierane, przetwarzane i udostępniane na zasadach 

zgodnych z obowiązującym w Rzeczpospolitej Polskiej prawem. 

 

2. Administratorem danych osobowych zbieranych podczas realizacji projektu jest 

Wydział Ruchu Drogowego KWP w Lublinie oraz Galerii Olimp w Lublinie. 
 

3.  Uczestnik konkursu podaje swoje dane osobowe dobrowolnie. 

 

4. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie przez Wydział Ruchu 

Drogowego KWP w Lublinie oraz Galerii Olimp w Lublinie swych danych osobowych 

udostępnianych podczas realizacji projektu w celach komunikacyjnych, historycznych, 

naukowych, dydaktycznych, statystycznych, sprawozdawczości wobec organów 

nadzorujących działalność Wydział Ruchu Drogowego KWP w Lublinie oraz Galerii 

Olimp w Lublinie. 

 

5. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na rozpowszechnienie przez Wydział Ruchu 

Drogowego KWP w Lublinie oraz Galerii Olimp w Lublinie swych danych w zakresie: 

imię, nazwisko, nazwa i adres szkoły, w której się uczy, w przypadku wykorzystania 

materiałów nadesłanych przez uczestnika na polach eksploatacji zgodnie z § 4 ust. 1 

niniejszego regulaminu. 

 

6. Na zasadach przewidzianych przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z 

dnia 29 sierpnia 1997 roku użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych, ich 

poprawiania oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania. 

 

7. Żądanie zaprzestania przetwarzania danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału 

w konkursie. 

 

 

 

 

 

 

 



§6 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1.  Wszelkie pytania prosimy kierować na adres pocztowy Wydział Ruchu Drogowego 

KWP w Lublinie ul. T. Zana 45 z dopiskiem „Konkurs Plastyczny” lub mailowo na 

adres agnieszka.los@lu.policja.gov.pl z dopiskiem „Konkurs Plastyczny” bądź też 

telefonicznie pod numerem telefonu: 81 5354884. 

 

2.  Wydział Ruchu Drogowego KWP w Lublinie oraz Galerii Olimp w Lublinie 

zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. 

Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie powiadomienia uczestników 

Konkursu poprzez przesłanie informacji o zmianie za pośrednictwem poczty 

elektronicznej oraz po opublikowaniu zmian w regulaminie na stronie internetowej 

Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie oraz Galerii Olimp w Lublinie. 

3.  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia wynikające z realizacji    

usług pocztowych bądź kurierskich, z których korzystać będą uczestnicy konkursu. 

4. Organizator nie ponosi również odpowiedzialności za działania osób trzecich 

związanych z organizacją konkursu oraz za szkody spowodowane podaniem 

błędnych lub nieaktualnych danych przez uczestników. 

5.  W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa       

polskiego. 

 


