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REGULAMIN  
 

Konkursu Plastycznego  

Szklana Pani Jesień 

 

 

 
 Rozdział I 

Cele konkursu 

§ 1.  

1. Celem Konkursu Plastycznego Szklana Pani Jesień jest: 

• poznawanie i popularyzowanie działalności Huty Julia w Piechowicach; 

• rozwijanie wśród dzieci młodzieży wrażliwości artystycznej. 

 

  

Rozdział II 

Organizator 

 

§ 2. 

1. Organizatorem konkursu jest Fundacja Tradycji Sudeckich mająca swoją siedzibę w 

Piechowicach przy ul. Kryształowej 73, 58-573 Piechowice. Adres mailowy: 

konkurs@hutajulia.com. 

Numer kontaktowy do organizatora: 75 761 24 13 wew. 2 

 

 

 

Rozdział III  

Zasady uczestnictwa  

  

§ 3.  

1. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych z klas I – III oraz dla grup 

przedszkolnych znajdujących się na terenie Dolnego Śląska. 

2. Uczestnikiem konkursu jest klasa/ grupa przedszkolna. 

3. Praca konkursowa musi być pracą zbiorową. 

4. Każdy z uczestników konkursu może przesłać tylko jedną pracę konkursową. 

 

 

§ 4.  

1. Uczestnicy konkursu przygotowują graficzną interpretację tematu Konkursu. 

2. Praca konkursowa może być wykonana dowolną techniką np.: rysunek, szkic, grafika 

tradycyjna, kolaż, malarstwo, plastelina, techniki mieszane. 

3. Prace powinny być wykonane w formacie 100x70cm.  
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§ 5.  

1. Zdjęcia prac konkursowych należy przesłać do 6.11.2022 roku drogą mailową na adres: 

 

konkurs@hutajulia.com 

 

w temacie wpisując „Konkurs plastyczny- Szklana Pani Jesień” 

 

 

2. Prace konkursowe należy przesłać wraz z właściwymi, czytelnie wypełnionymi 

załącznikami (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2) dostępnymi do pobrania w 

aktualnościach na oficjalnej stronie Organizatora www.hutajulia.com . 

3. Organizator nie jest zobowiązany do zwrotu kosztów wynikających z przygotowań 

pracy konkursowej.  

4. Do udziału w konkursie zostaną dopuszczone jedynie prace spełniające wymogi 

przedstawione w regulaminie.   

5. W przypadku pytań można kontaktować się z koordynatorem konkursu pod adresem 

mailowym: konkurs@hutajulia.com . 

6. Organizator zastrzega sobie prawo do zwrócenia się z prośbą o ponowne przesłanie prac 

konkursowych. 

 

Rozdział IV 

Tryb oceny prac konkursowych i przyznawania nagród 

 

§ 6.  

1. Oceny prac dokonuje Komisja Konkursowa powołana przez Prezesa Fundacji Tradycji 

Sudeckich w skład której wchodzą projektanci Huty Julia oraz animator warsztatów 

Huty Julia. 

2. Ocenie podlega zawartość merytoryczna pracy:  

               -  zgodność pracy z tematyką konkursu, 

               -  estetyka wykonania,  

               -  walory artystyczne,  

               -  kreatywność, 

               -  oryginalność.  

§ 7.  

 

1. Komisja Konkursowa przyzna nagrody rzeczowe: 

- vouchery uprawniające do skorzystania ze wszystkich atrakcji Huty Julia- zwiedzanie 

Huty Julia z przewodnikiem, uczestnictwo w wybranym warsztacie: malowanie na 

szkle, grawerowanie na szkle (od 9 roku życia) oraz zwiedzanie Krystalium dla grupy, 

która wykona zwycięską pracę w poszczególnej grupie wiekowej; 

- kryształowy puchar dla zdobywców I miejsca z każdej z grup wiekowych; 

- dyplomy dla 3 wyróżnionych prac z każdej z grup wiekowych. 

2.  Nagroda Konkursowa zostanie przyznana dla dwóch grup wiekowych: 

                -  grupa przedszkolna  

                -  uczniowie klas I-III. 
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§8.  

1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 9.11.2022 

2. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej oraz na oficjalnych 

profilach w mediach społecznościowych Organizatora.  

3. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o wynikach konkursu za pomocą poczty 

elektronicznej. 

4. Termin realizacji voucherów upływa z dniem 23.12.2022. 

5. Uczestnik konkursu zobowiązany jest do kontaktu z biurem turystyki pod numerem 

telefonu: 75 761 24 13 w celu rezerwacji terminu realizacji voucherów. 

6. Laureaci we własnym zakresie organizują sobie transport do Huty Julia. 

7. Laureaci zobowiązują się do wykonania fotorelacji z poszczególnych atrakcji Huty 

Julia- zwiedzania Huty, Krystalium i warsztatów oraz zamieszczenia jej na stronie 

szkoły bądź mediach społecznościowych wraz z oznaczeniem Huty Julia. 

 

Rozdział V  

Ochrona własności intelektualnej i danych osobowych  

  

§ 9.  

1. Uczestnik konkursu oświadcza, że posiada pełnię praw autorskich do przesłanej pracy 

konkursowej. 

2. Uczestnik  konkursu  (opiekun grupy/ wychowawca klasy) potwierdza znajomość  

i akceptację regulaminu, wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez 

Organizatora oraz wyraża zgodę na publikację imienia i nazwiska na stronie 

internetowej i oficjalnym profilu w mediach społecznościowych Organizatora, a także 

na publikację pracy w formie wystawy. Zgodnie z załącznikiem nr 1, 2 regulaminu.   

3. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do przeprowadzenia konkursu, 

do momentu zakończenia publikacji na stronach internetowych i oficjalnych profilach 

w mediach społecznościowych Organizatora. Po upływie tego okresu dane osobowe 

zostaną usunięte.  

  

 

Rozdział VI  

Postanowienia końcowe  

  

§ 10. 

  

1. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu oraz 

zgodą na przetwarzanie danych osobowych w celach organizacyjnych  

i promocyjnych konkursu. 

2. Prace przekazane na konkurs przechodzą na własność organizatora. 

3. Uczestnik wyraża zgodę na publikację prac w formie wystawy na stronie internetowej 

oraz na oficjalnych profilach w mediach społecznościowych organizatora.  

4. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie podlegają weryfikacji lub 

zaskarżeniu.  

5. W przypadku licznej grupy Organizator zastrzega sobie możliwość podzielenia 

zwiedzania/warsztatów na dwie tury. 
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