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REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO O ZAWODACH RZEMIEŚLNICZYCH 

 

I. OGÓLNE ZASADY KONKURSU 

 

Kujawsko-Pomorska  Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy organizuje Konkurs 

Plastyczny o Zawodach Rzemieślniczych w związku z realizacją projektu  pn. „Nie zapomnij  

o rzemiośle – działania promocyjno-edukacyjne KPIRiP w Bydgoszczy” współfinansowanego ze 

środków otrzymanych z Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa 

Obywatelskiego w ramach „Rządowego Programu Polski Inkubator Rzemiosła na lata 2021-2030”. 

Okres realizacji projektu od 08.09.2022 r. do 31.12.2023 r. 

 

1. Cele konkursu: 

1) Wspieranie założeń dydaktyczno-wychowawczych programu wychowania przedszkolnego, 

edukacji początkowej i programu realizowanego w szkołach podstawowych.  

2) Pogłębienie wiedzy dzieci/młodzieży na temat otaczającej ich rzeczywistości społecznej  

i budowanie w nich szacunku dla pracy innych, w nawiązaniu do podstawy programowej.  

3) Kształtowanie pozytywnego wizerunku rzemiosła i wykwalifikowanej pracy zawodowej. 

 

2. Termin Konkursu: 

 

Termin nadsyłania prac upływa dnia 31.03.2023 r.  

 

Liczy się data stempla pocztowego, bądź data wpływu wiadomości e-mail do Izby.  

 

II. ZASADY ORGANIZACYJNE KONKURSU 

 

1. ORGANIZACJA 

Organizatorem Konkursu jest Kujawsko – Pomorska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości  w 

Bydgoszczy z siedzibą w Bydgoszczy (dalej: Izba), a osobą odpowiedzialną z ramienia Izby za 

przeprowadzenie konkursu jest Izabela Goślińska (dalej: koordynator), tel. 52 349 35 06, e-mail: 

izabela.goslinska@izbarzem.pl 

 

Konkurs przeprowadza koordynator i następnie przekazuje do oceny Komisji Konkursowej w skład, 

której wchodzą  trzech przedstawicieli Izby Rzemieślniczej (Dyrektor Izby, Wicedyrektor, Specjalista 

ds. kształcenia zawodowego) oraz ogłasza wyniki.  

mailto:izabela.goslinska@izbarzem.pl
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Decyzje Jury są ostateczne. 

Prace konkursowe zostaną ocenione na podstawie następujących kryteriów:  

→ Merytorycznie - zgodność wykonanej pracy z podaną tematyką. 

→ Inwencji, oryginalności i pomysłowości przedstawianego tematu.  

→ Wizualnie - wrażenie estetyczne.  

 

2. UCZESTNICY 

Uczestnikami Konkursu są:  

• I kategorii - dzieci w wieku przedszkolnym 3-7 lat i uczniowie szkół podstawowych klas I-III  

• II kategorii - uczniowie szkół podstawowych klas IV-VIII  

 

z terenu działania Kujawsko-Pomorskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy. 

 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRAC KONKURSOWYCH (są jednakowe zarówno dla I jak i II 

kategorii wiekowej konkursu)  

a) praca musi być wykonana własnoręcznie bez użycia technik komputerowych przez 

uczestnika Konkursu, 

b) praca musi być płaska, wykonana techniką plastyczną w formie kolorowego rysunku o 

formacie A4, ilustrująca jeden symbol wybranego zawodu rzemieślniczego (może to być 

rysunek przedstawiający efekt pracy rzemieślnika lub charakterystyczne narzędzie pracy 

danego rzemieślnika),  

c) praca nie może przedstawiać postaci rzemieślnika,  

d) praca nie może być wykonana na bazie kolorowanki, która jest wyłącznie pokolorowana, 

e) praca musi być wykonana za pomocą kredek świecowych lub kredek drewnianych lub 

mazaków,  

f) jakość pracy musi być na tyle czytelna, aby jej późniejsza obróbka związana z wykorzystaniem 

jej do gry karcianej edukacyjno-promocyjnej (typu Dobble) była możliwa,  

g) pracę konkursową należy opisać zgodnie z załączonym formularzem zgłoszeniowym  

(zał. nr 1). Za opisanie pracy odpowiedzialny jest nauczyciel – opiekun dziecka, ucznia, 

h) do każdej pracy należy dołączyć – zał. nr 2 będący zgodą na przetwarzanie danych 

osobowych autora pracy i jego opiekunów prawnych,  

i) każdy uczestnik może przygotować tylko jedną pracę konkursową, 

j) autorem pracy może być tylko jedna osoba, niedopuszczalne są prace zbiorowe, 

k) uczestnik konkursu w chwili zgłoszenia pracy konkursowej nie może mieć ukończone 16 lat, 
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l) prace konkursowe powinny być przesłane przez placówki przedszkolne lub placówki szkolne 

wraz z dołączonym do każdej pracy: 

• podpisanym formularzem zgłoszeniowym (zał. nr 1),  

• zgodą na przetwarzanie danych osobowych (zał. nr 2). 

 

  Brak któregoś z w/w załączników powoduje wykluczenie pracy z konkurs 

 

m) Kujawsko-Pomorska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy zobowiązana jest do 

zamieszczenia na stronie www.izbarzem.pl (w zakładce AKTUALNOŚCI) informacji 

o konkursie wraz z dokumentami do pobrania.  

 

4. TERMIN I WARUNKI ZGŁOSZENIA 

1) Prace należy dostarczyć do dnia 31.03.2023 r.:  

• osobiście lub pocztą wraz z wymaganymi załącznikami  (z dopiskiem KONKURS 

PLASTYCZNY O ZAWODACH RZEMIEŚLNICZYCH) do siedziby Kujawsko-Pomorskiej 

Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy, ul. Piotrowskiego 11, 85-098 

Bydgoszcz  

• lub przesłać jako czytelny (w kolorze) skan wraz z wymaganymi i podpisanymi 

załącznikami (w tytule wiadomości KONKURS PLASTYCZNY O ZAWODACH 

RZEMIEŚLNICZYCH) na adres sekretariat@izbarzem.pl. Wymagania techniczne: plik 

(JPG lub PGN, max. 20 MB). 

2) Prace konkursowe przesłane po wyznaczonym terminie nie będą oceniane. 

3) W konkursie nie mogą brać udziału prace, które były nagradzane w innych konkursach. 

4) W konkursie nie mogą brać udziału prace konkursowe dzieci i młodzieży spokrewnionej 

z pracownikami organizatora konkursu.  

5) Prace konkursowe nie mogą zawierać treści niezgodnych z prawem, naruszających 

czyjąś godność lub promujących przemoc.  

6) Organizatorzy nie zwracają nadesłanych/przekazanych prac w tym prac nie 

zakwalifikowanych do konkursu, prac nienagrodzonych i nie wyróżnionych.  

7) Rozstrzygniecie Konkursu oraz wręczenie nagród nastąpi w dniu 21 kwietnia 2023 roku. 

Informacje o zwycięzcach zostaną zamieszczone na stronie internetowej Organizatora 

www.izbarzem.pl  

 

 

 

mailto:sekretariat@izbarzem.pl
http://www.izbarzem.pl/
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5. NAGRODY 

W konkursie do zdobycia będą dyplomy i nagrody rzeczowe za I, II, III miejsce i jedno wyróżnienie 

w dwóch kategoriach:  

 

• I kategoria – przedszkola i szkoły podstawowe klasy I-III, 

• II kategoria – szkoły podstawowe klasy IV-VIII. 

Nagrody i dyplomy zostaną wręczone uroczyście w siedzibie KPIRiP w Bydgoszczy.  

Nagrody sfinansowane zostaną ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju 

Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Polski Inkubator Rzemiosła na lata 

2021-2030.  

Wartość nagrody rzeczowej będzie się mieścić w przedziale: od 100 do 350 zł.  

 

6. PRAWA AUTORSKIE  

 

1. Autor pracy konkursowej (przez co należny również rozumieć jego rodziców i/lub opiekunów 

prawnych) poprzez zgłoszenie do Konkursu i przekazanie pracy konkursowej Izbie oświadcza, że: 

a) przysługują mu majątkowe prawa autorskie do utworu (przekazanej pracy konkursowej)  

w rozumieniu ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, 

b) wykonanie pracy konkursowej nie narusza praw autorskich innych osób, 

c) przesłana praca nie zawiera niedozwolonych zapożyczeń z utworów osób trzecich oraz nie jest 

obciążona żadnymi innymi prawami osób trzecich. 

2. Autor nagrodzonej lub wyróżnionej pracy nieodpłatnie i nieodwołanie przenosi na Izbę autorskie 

prawa majątkowe do wykonanej pracy konkursowej na wszystkich polach eksploatacji 

wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a w szczególności: 

a) utrwalania jakąkolwiek techniką, niezależnie od systemu, formatu i standardu na wszelkich 

nośnikach, w szczególności plakatach, wydaniach książkowych, grach karcianych, audiowizualnych, 

na dysku komputerowym, DVD, na taśmie magnetycznej, na kliszy fotograficznej, płycie analogowej, 

płycie kompaktowej CD, na dysku typu pendrive; 

b) zwielokrotniania jakąkolwiek techniką, w szczególności światłoczułą, magnetyczną, 

audiowizualną, cyfrową (w jakimkolwiek systemie i na jakimkolwiek nośniku), optyczną, drukarską 

w dowolnej formie, techniką zapisu komputerowego,  

c) eksploatacji w całości lub we fragmentach w sieci on-line, w tym wprowadzania do pamięci 

komputera i/lub rozpowszechniania w sieci multimedialnej, w tym w Internecie i/lub udostępnianie 

w postaci cyfrowej w nieograniczonej ilości nadań i wielkości nakładów,  
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d) udostępniania, rozpowszechniania pracy konkursowej lub jej części w sposób inny niż określony 

powyżej poprzez publiczne wystawienie, wykorzystanie w celach reklamowych, promocyjnych, 

marketingowych, informacyjnych i handlowych, wyświetlenie, publikowanie, publiczne 

udostępnianie dzieła w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez 

siebie wybranym, (m.in. w Internecie, oraz w ramach dowolnych usług telekomunikacyjnych, m.in. 

DSL/ADSL), 

e) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór został utrwalony – 

wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem egzemplarzy utworów lub oryginału. 

3. Przeniesienie praw majątkowych do nagrodzonej lub wyróżnionej pracy konkursowej nie jest 

ograniczone czasowo, ani terytorialnie.  

4. Autor nagrodzonej lub wyróżnionej pracy konkursowej ponadto przenosi na Izbę prawa do 

ingerowania w strukturę utworu, dokonywania opracowań adaptacji, tłumaczeń i utworów 

zależnych. 

5. Autorowi wyróżnionej lub nagrodzonej pracy konkursowej poza przyznaną nagrodą i/lub 

dyplomem nie przysługuje żadne dodatkowe wynagrodzenie za przeniesienie majątkowych praw 

autorskich do wykonanej pracy konkursowej na Izbę w ww. zakresie. 

 

7. MEDIA 

Organizatorzy zobowiązują się do upowszechniania informacji o Konkursie i jego wynikach  

w mediach, w ramach posiadanych możliwości i środków.  

Autorzy nagrodzonych lub wyróżnionych prac konkursowych wyrażają zgodę na publikację swojego 

wizerunku na: stronie Internetowej, mediach społecznościowych.  

 

III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Zgłoszenie pracy do konkursu jest równoznaczne ze zgodą autora i jego rodziców lub 

opiekunów prawnych na postanowienia niniejszego Regulaminu i zobowiązaniem się autora 

wraz z jego rodzicami i/lub opiekunami prawnymi do przestrzegania jego postanowień pod 

rygorem wykluczenia z Konkursu lub pozbawieniem przyznanej nagrody po jego 

zakończeniu. 

2. Poprzez przesłanie pracy konkursowej tut. Izba nabywa prawo własności do egzemplarza 

przesłanej pracy bez obowiązku zapłaty jakiegokolwiek wynagrodzenia oraz bez obowiązku 

zwrotu jakichkolwiek kosztów autorowi pracy. 

3. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wyrażenie zgody przez rodziców lub prawnych 

opiekunów niepełnoletniego uczestnika na przetwarzanie danych osobowych autora pracy 
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w ramach działań prowadzonych przez Izbę Rzemieślniczą związanych z organizacją konkursu 

pn. KONKURS PLASTYCZNY O ZAWODACH RZEMIEŚLNICZYCH (zał. nr 2). 

4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 14.02.2023 r., a jego treść i wszelkie jego 

zmiany będą publikowane na stronie internetowej www.izbarzem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


