
REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNO-LITERACKIEGO 
„WEHIKUŁ CZASU” 

 

ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU: 
Organizator: Stowarzyszenie Producentów i Dziennikarzy Radiowych, ul. Grochowska 
45a, 60-277 Poznań.1.2. Konkurs rozpoczyna się 1 stycznia 2020 r. i trwa do 30 
czerwca 2020 r. (decyduje data stempla pocztowego/godzina wysłania e-maila).1.3. 
Rozstrzygnięcie konkursów nastąpi do 31 sierpnia 2020 r. 
 
WARUNKI UCZESTNICTWA:  
Uczestnikiem konkursów może być uczeń lub uczennica dowolnej szkoły 
podstawowej, oddziału szkolno-przedszkolnego (w tym klasy „zero”) z gminy lub 
miasta uczestniczącego w ogólnopolskiej kampanii edukacyjno-profilaktycznej 
Zachowaj Trzeźwy Umysł 2020r.  
 
Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie w terminie  pracy 
konkursowej na adres: Stowarzyszenie Producentów i Dziennikarzy Radiowych, 
ul. Grochowska 45a, 60-277 Poznań, z dopiskiem „Wehikuł czasu” lub zdjęcia 
pracy konkursowej na adres e-mail: wehikul@trzezwyumysl.pl.  
 
Do pracy należy dołączyć wyrażenie zgody na udział w konkursie 
rodzica/opiekuna prawnego. Wzór do pobrania na stronie www.trzezwyumysl.pl 
w zakładce Konkursy ZTU. 
 
Uczestnik konkursu zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem konkursu. 
Spełnienie warunku uczestnictwa w konkursie, oznacza akceptację wszystkich 
punktów Regulaminu konkursu. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za prace, 
które nie dotarły do niego z przyczyn niezależnych, m.in. wskutek zaniedbań Poczty 
Polskiej lub firm kurierskich, błędów na poczcie e-mail. 
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenia na pracach powstałe 
podczas transportu.  
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych lub 
danych osób trzecich przez Uczestników.  
Podanie nieprawdziwych danych skutkuje odebraniem uczestnikowi prawa do 
nagrody. 
 
TEMATY I ZADANIA KONKURSU:  
Zadaniem uczestnika konkursu „Wehikuł czasu. Mój najszczęśliwszy dzień!” jest 
wykonanie pracy plastycznej lub literackiej, prezentującą dowolny dzień z przeszłości 
lub przyszłości, który według wyobraźni 
 i kreatywności uczestnika konkursu był wyjątkowy (spotkanie, miejsce, osoba). 
 
ZASADY KONKURSU: 
Prace plastyczne zgłaszane do konkursu mogą być wykonane dowolną techniką 
pozwalającą na utrwalenie obrazu (lub kształtu) na wybranym przez Uczestnika 
materiale. Mogą zatem być narysowane, namalowane, wyklejone przy użyciu 
plasteliny, kolorowego papieru, krepy, produktów spożywczych (np. ryżu), uformowane 
z modeliny, wykonane z kasztanów, żołędzi, zapałek, guzików itp.  
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Na konkurs można nadesłać także prace literackie. Praca literacka nadesłana na 
konkurs może liczyć najwyżej 3 (trzy) strony A4 znormalizowanego druku (5400 
znaków). 
Praca może zostać napisana za pomocą programu komputerowego lub odręcznie.  
Praca napisana odręcznie musi być czytelna.  
Praca napisana nieczytelnie będzie odrzucana. 
Praca konkursowa może zostać wykonana tylko przez jednego uczestnika. Nie 
przyjmujemy prac grupowych.  
Do konkursu mogą być zgłaszane tylko prace wykonane osobiście. 
Każdy Uczestnik ma prawo nadesłać dowolną liczbę prac konkursowych. 
Prace konkursowe muszą spełniać następujące wymogi: 
a) format arkusza papieru lub innej powierzchni wykorzystanej do wykonania pracy 
plastycznej nie może być mniejszy niż A5 (148 mm x 210 mm) i większy niż A0 (841 
mm x 1189 mm), 
b) w przypadku prac przestrzennych najdłuższy wymiar (długość, szerokość, 
wysokość) nie może przekraczać 100 cm, 
c) substancje lub materiały użyte do wykonania pracy konkursowej (kredki, farby, 
plastelina, krepa, drewno, artykuły spożywcze) powinny być suche i trwale 
przymocowane  
do powierzchni pracy, 
d) prace literackie mogą liczyć do 5400 znaków, 
e) praca plastyczna może zostać uwieczniona na fotografii i  przesłana w wersji 
elektronicznej na adres e-mail wehikul@trzezwyumysl.pl .  
Wysyłając pracę w takiej formie, należy dołączyć krótki opis dotyczący techniki 
wykonania pracy oraz zgodę rodzica/opiekuna prawnego o następującej lub 
podobnej treści: Ja (imię i nazwisko) zapoznałem się z regulaminem konkursu 
„Wehikuł czas” , akceptuję jego warunki i zezwalam mojemu dziecku (imię i 
nazwisko) na udział w konkursie. 
Do każdej pracy konkursowej Uczestnik jest zobowiązany dołączyć następujące 
informacje o sobie: 
a) imię i nazwisko, 
b) nazwa i adres szkoły (do której aktualnie uczęszcza), 
c) klasa (do której aktualnie uczęszcza),d) nazwę gminy (w której mieści się szkoła), 
e) adres prywatny (w przypadku uczniów klas VIII SP),f) nazwę i adres placówki, w 
której uczestnik wykonał pracę (jeśli praca została wykonana poza szkołą) 
 
Uczestnik może, ale nie musi, załączyć do pracy następujące informacje: 
a) imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego/w naszej szkole umieszczamy Joanna 
Rusecka i Anna Hryciuk/ 
b) opis pracy (jeśli praca została wysłana w formie tradycyjnej, nie poprzez e-maila). 
Zgłoszenie pracy do konkursu jest równoznaczne z oświadczeniem uczestnika, 
że praca nie została wykonana przez inne osoby. 
Konkurs jest moderowany przez Organizatora. Moderacja w konkursie polega na 
prawie Organizatora do niedopuszczeniu do konkursu, bez konieczności 
poinformowania o tym Uczestnika pracy, która: 
a) narusza prawo obowiązujące w Polsce, 
b) narusza prawa i uczucia osób trzecich, 
c) zawiera treści powszechnie uznane za społecznie niewłaściwe i naganne moralnie 
(np. obraźliwe, wulgarne, obsceniczne, nawołujące do nienawiści i przemocy), 
d) nie spełnia podstawowych wymagań technicznych, w tym, 



e) narusza inne postanowienia zawarte w Regulaminie konkursu. 
Uczestnikowi przysługuje prawo wycofania nadesłanej na konkurs pracy w terminie do 
30 czerwca 2020 roku włącznie. 
 
ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSÓW I NAGRODY: 
Ocena nadesłanych prac dokonywana będzie przez Jury powołane przez 
Organizatora. 
Jury kierować się będzie następującymi kryteriami przy wyłanianiu laureatów: 
a) wartość artystyczna pracy, 
b) wiek autora pracy, 
c) spójność przekazu wyrażanego interpretacją tematu konkursu, 
d) w przypadku prac literackich ważna jest także poprawna pisownia. Jury, biorąc pod 
uwagę kryteria przyzna w konkursie „Wehikuł czasu” nagrody główne. Nagrodami 
głównymi w konkursie „Wehikuł czasu” fundowanymi przez Organizatora jest wysokiej 
klasy sprzęt audio, zestawy muzyczne, zestawy sportowe (np. rower) lub elektryczne 
deskorolki. 
Organizator konkursu przewiduje możliwość rozdania nagród dodatkowych o różnej 
wartości. Zwycięzcy konkursów nie mogą przenieść prawa do otrzymania nagrody na 
osoby trzecie. Organizator ma prawo do nieprzyznania nagród za dowolne miejsce w 
konkursie. 
Organizator ma prawo zmienić ilość przyznawanych nagród. 
Organizator ma prawo do zmiany nagród na inne, zbliżone wartością do tych 
określonych.  
 
OGŁOSZENIE WYNIKÓW I WYDANIE NAGRÓD: 
Lista laureatów konkursu „Wehikuł czasu” zostanie opublikowana na stronie 
internetowej www.trzezwyumysl.pl do 31 sierpnia 2020r. 
 
 


