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Warszawa, dnia 3 listopada 2022 roku 

 

 

 

REGULAMIN KONKURSU 

na projekt elektronicznej 

Kartki świątecznej i noworocznej 

FUNDACJI RODZINY STARAKÓW 
 

 

1. Organizator Konkursu: 
Organizatorem Konkursu jest Fundacja Rodziny Staraków („Fundacja”), która ogłasza Konkurs 

plastyczny na projekt „Kartki świątecznej i noworocznej”. 

Nagrodzona w ramach Konkursu 1 praca, zostanie rozesłana przez Fundację drogą elektroniczną 

do Szkół Plastycznych oraz Partnerów Fundacji. 

 

2. Cele Konkursu: 
Umożliwienie zaprezentowania finałowej zilustrowanej pracy, z podpisem autora/autorki oraz nazwą 

szkoły patronującej, szerszej publiczności poprzez rozesłanie “Kartki świątecznej i noworocznej” 

w imieniu Fundacji Rodziny Staraków do Szkół Plastycznych oraz Partnerów Fundacji. 

 

3. Temat: 
Zadaniem uczestniczek i uczestników jest wykonanie projektu elektronicznej „Kartki świątecznej 

i noworocznej”, odnoszącej się również do tematu, tegorocznej IV edycji Konkursu Programu 

Grantowego „Wena”, którego tematem przewodnim jest „Sztuka naprawiania świata”. 

 

4. Uczestnicy: 
Konkurs jest adresowany do uczennic i uczniów klas Szkół Plastycznych. 

 

5. Zasady uczestnictwa: 
● Każdy uczestnik może zgłosić do Konkursu maksymalnie trzy projekty prac. 

● Autorem projektu kartki świątecznej, zgłoszonej do Konkursu może być tylko jedna osoba. 

 

6. Forma: 
„Kartka świąteczna i noworoczna” może być wykonana w dowolnej technice, ale musi być przesłana 

na Konkurs w formie elektronicznej na adres: kkepczyk@starakfoundation.org 

Mail z projektem/projektami prac winien być zatytułowany „Kartka świąteczna i noworoczna – 

Fundacji Rodziny Staraków”. 
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7. Format: 
Kartka świąteczna o dowolnym kształcie w formacie JPG i kompresji do 90 proc jakości. Wielkość 

formatu kartki do 5 mB oraz rozdzielczość do 2000x1400 px.150 dpi. 

Fundacja Rodziny Staraków, zastrzega sobie możliwość dopisania do Kartki własnej treści Życzeń 

Świątecznych. Projektując pracę autor/autorka mają z zadanie pozostawić wolną przestrzeń obok/lub 

pod grafiką, na wkomponowanie życzeń, bez ingerowania Organizatora w pracę graficzną. 

 

8. Warunki uczestnictwa i postanowienia ogólne:  
● Każda praca powinna zawierać opis: imię i nazwisko autorki/autora, klasę i pełną nazwę oraz adres 

szkoły patronującej; 

● Prace nadesłane na Konkurs muszą być pracami własnymi, niepublikowanymi wcześniej oraz 

nie przedstawionymi w innych konkursach. Przedstawienie propozycji pracy w ramach Konkursu jest 

jednoznaczne ze złożeniem oświadczeń o poniższej treści: 

 

Osoba, która zostanie zwycięzcą Konkursu, zobowiązuje się podpisać deklarację o przeniesieniu praw 

autorskich prac na organizatora Konkursu. 

Uczestnik Konkursu zgłaszając projekt pracy do niniejszego Konkursu wyraża tym samym zgodę 

na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie uczestnictwa w Konkursie. 

Udział w Konkursie jest bezpłatny. 

Regulamin Konkursu będzie dostępny na stronie www Fundacji pod adresem: 

www.starakfoundation.org 

Koszty przygotowania projektów kartek ponosi wyłącznie Uczestnik Konkursu. 

Sytuacje i wydarzenia nie objęte zasadami niniejszego Regulaminu rozstrzyga Fundacja jako 

Organizator Konkursu. 

Niniejszy Regulamin jest wyłącznym i jedynym dokumentem określającym zasady i warunki 

prowadzenia Konkursu. W uzasadnionych przypadkach Fundacja zastrzega sobie prawo zmiany 

Regulaminu. 

 

9. Nagroda 
● Nagroda w Konkursie jest jedna. Nagrodą w Konkursie jest Bon Podarunkowy o wartości 600 zł, 

z przeznaczeniem na realizację zakupów w internetowym profesjonalnym sklepie dla artystów 

plastyków https://szal-art.pl/  

Ponad przyznanie nagrody głównej, Jury dopuszcza wyróżnienia dla autorów wybranych projektów 

"Kartek", poprzez ich publikację w social mediach Fundacji Rodziny Staraków. 

● Nagrodzony w Konkursie projekt „Kartki” zostanie opublikowany w drodze elektronicznego rozesłania 

z życzeniami do Szkól Plastycznych i Partnerów Fundacji. 

● Wyboru nagrodzonej pracy, dokona Jury Konkursu w składzie: Zarząd Fundacji i Kapituła Konkursu 

Programu Grantowego „Wena”. 

● Decyzje Jury są ostateczne i nieodwołalne. 
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10. Kryteria oceniania prac: 
Zarząd Fundacji Rodziny Staraków wyłoni najlepszą pracę kierując się następującymi kryteriami:  

● zgodność z tematem; 

● pomysłowość i oryginalność formy;  

● wartość artystyczna wykonania. 

 

11. Termin składanie prac konkursowych: 
Projekty prac należy przesyłać drogą mailową od 3 do 28 listopada 2022 r. na adres mailowy: 

kkepczyk@starakfoundation.org 

 

Nie będą podlegały ocenie konkursowej: 

● Prace dostarczone po wyznaczonym terminie; 

● Prace niezgodne z tematem Konkursu; 

● Prace bez podpisu autora, klasy i nazwy i adresu szkoły. 

 

12. Termin ogłoszenia wyników Konkursu: 
● Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi do końca dnia 5 grudnia 2022 roku. 

● Osoba nagrodzona zostanie powiadomiona drogą mailową o wynikach Konkursu. 

● Wręczenie nagrody Bonu Podarunkowego odbędzie się drogą mailową. 

● Nagrodzona praca przechodzi na własność organizatora Konkursu. 

● Praca nagrodzona w Konkursie, zostanie opublikowana na stronie www oraz w social mediach 

Fundacji Rodziny Staraków. 

 

13. Dodatkowe Informacje: 
Uczestnicy Konkursu nadsyłają prace zgodnie z niniejszym Regulaminem, wyrażają zgodę 

na podawanie do publicznej wiadomości, we wszelkich informacjach związanych z Konkursem 

i ekspozycją, swojego wizerunku oraz imienia i nazwiska oraz innych ewentualnych danych osobowych 

podanych na potrzeby uczestnictwa w Konkursie oraz przenoszą nieodpłatnie wszelkie prawa 

majątkowe dotyczące prac zgłoszonych na KONKURS NA PROJEKT KARTKI ŚWIĄTECZNEJ 

I NOWOROCZNEJ FUNDACJI RODZINY STARAKÓW na Fundację jako organizatora Konkursu wraz 

z prawem korzystania na wszelkich polach eksploatacji, w szczególności publikowania projektu oraz 

nagrodzonych prac i rozpowszechniania ich w celach promocyjnych, informacyjnych i podobnych oraz 

powielania projektu dowolną techniką, dodatkowo jednocześnie wyrażają zgodę na przetwarzanie przez 

organizatora Konkursu swoich danych osobowych. Uczestnik/Uczestniczka wysyłając pracę zgodnie 

z zasadami niniejszego Konkursu oświadcza, że zapoznał/zapoznała się z Regulaminem Konkursu 

i akceptuje jego postanowienia. Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie praw autorskich 

osób trzecich przez autora pracy nadesłanej do niniejszego Konkursu. 
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