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Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 11/2021 

Starosty Lublinieckiego 

z dnia 11 lutego 2021 r. 

Regulamin Powiatowego Konkursu Plastycznego na Plakat " Autyzm - by wiedzieć więcej" 

§ 1. Informacje ogólne 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady przeprowadzenia konkursu pod nazwą „Autyzm - by               

wiedzieć więcej” zwanego dalej „Konkursem”, organizowanego przez Starostwo Powiatowe 

w Lublińcu”, zwane dalej „Organizatorem”. 

2. Konkurs jest zorganizowany w ramach Światowego Dnia Świadomości Autyzmu. 

3. Głównym celem Konkursu jest: 

·propagowanie wiedzy o autyzmie, 

·integracja środowisk współpracujących z osobami z autyzmem oraz ich rodzinami, 

·zapobieganie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu osób z autyzmem, pokrewnymi zaburzeniami oraz 

ich rodzin, 

·wskazanie zakresu pomocy rodzinom osób z autyzmem i podobnymi zaburzeniami, 

·pogłębienie oraz promowanie wiedzy o tym, że wśród nas żyją osoby ze spektrum autyzmu, 

·wzbudzenie zainteresowania młodzieży problemami osób cierpiących na autyzm i ich rodzin oraz 

kształtowanie tolerancyjnych postaw w stosunku do osób dotkniętych tym zaburzeniem, 

·kształtowanie twórczego myślenia i umiejętności wyrażania własnych uczuć i emocji, 

·poszukiwanie ukrytych talentów. 

5. Przedmiotem Konkursu jest przygotowanie pracy plastycznej bądź graficznej – plakatu nawiązującego 

do tematu w dowolnej technice płaskiej. Format pracy nie mniejszy niż A4. 

§ 2. Zasady udziału w konkursie 

1. Konkurs organizowany jest w dwóch kategoriach wiekowych: 

I. Uczniowie szkół podstawowych (klasy 4-8)  z terenu powiatu lublinieckiego 

II. Uczniowie szkół ponadpodstawowych z terenu powiatu lublinieckiego 

2. Podpisane prace należy składać do dnia 19 marca 2021 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego  

w Lublińcu, ul. Ignacego Paderewskiego 7, 42-700 Lubliniec (skrzynka podawcza znajduje się przy wejściu do 

budynku Starostwa Powiatowego) lub przesłać pocztą na adres Starostwa - z dopiskiem: Powiatowy Konkurs 

Plastyczny na plakat „Autyzm - by wiedzieć więcej”. Prace, które wpłyną do Starostwa po upływie wyżej 

określonego terminu nie będą rozpatrywane. 

3. Każda praca powinna zawierać na odwrocie metryczkę z danymi oraz kartę zgłoszenia: imię 

i nazwisko autora pracy, rok urodzenia, klasa, pełny adres placówki z nr tel. i adresem e-mail którą 

reprezentuje. Wzór metryczki i karty zgłoszenia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia. Ponadto 

każdy z uczestników Konkursu powinien dołączyć podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na publikację 

wizerunku, które stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Zarządzenia oraz podpisany formularz "zgoda na 

przetwarzanie danych osobowych przez Powiat Lubliniecki na fanpage'u Facebook", który stanowi załącznik nr 

4 do niniejszego Zarządzenia. 

4. Załączniki do Zarządzenia  w formacie  pdf będą zamieszczone na stronie internetowej 

www.lubliniec.starostwo.gov.pl  oraz na fanpage'u Facebook: Powiat Lubliniecki. 

5. Osobą odpowiedzialną za koordynowanie Konkursu jest Naczelnik Wydziału Informacji, Promocji 

i Kultury (tel.: 34 35 10 500 wew. 601/e-mail: promocja@lubliniec.starostwo.gov.pl). 
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§ 3. Rozstrzygnięcie Konkursu 

1. Powołana przez Organizatora Komisja Konkursowa, zwana dalej „Jury”, wybierze najlepsze 

i najciekawsze prace. 

2. Decyzja Jury jest ostateczna i nieodwołalna. 

3. Organizator poinformuje szkoły, których uczniowie zostali wyróżnieni o miejscu i terminie wręczenia 

nagród. 

4. Wyniki konkursu oraz wszystkie nadesłane prace plastyczne wraz z podpisem autora zostaną 

opublikowane na stronie internetowej www. lubliniec.starostwo.gov.pl i/lub na fanpage'u Facebook: Powiat 

Lubliniecki. 

5. Za zajęcie I – III miejsca oraz wyróżnienia przewidziano nagrody. 

§ 4. Postanowienia końcowe 

1. Zgłoszenie prac do Konkursu jest równoznaczne z przeniesieniem na rzecz Organizatora autorskich praw 

majątkowcyh, o których mowa w Ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 

(Dz. U. 2019.1231 t. j. z dn. 3.07.2019 r. z późn. zm.) oraz do publikacji prac na stronie internetowej 

Organizatora, fanpage'u Facebook: Powiat Lubliniecki oraz w lokalnych mediach. 

2. Przeniesienie autorskich praw majątkowych obejmuje terytorium całego świata oraz dokonane zostaje na 

wszelkich dostępnych polach eksploatacji, w szczególności na polach eksploatacji określonych 

w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, tj.: 

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, 

w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; 

b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu, 

użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy; 

c) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt 2 - publiczne wykonanie, 

wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie 

utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. 

3. Przeniesienie autorskich praw majątkowych do utworu na mocy nin. Zarządzenia następuje bez żadnych 

ograniczeń, w szczególności terytorialnych lub czasowych. 

4. Prace plastyczne przechodzą na własność Organizatora i nie będą odsyłane. 

5. Udział w Konkursie jest równoznaczny z przetwarzaniem przez Organizatora Państwa danych 

osobowych na potrzeby Konkursu zgodnie z  ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych. 
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