
REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU NA ULOTKĘ 

PROMUJĄCĄ HONOROWE KRWIODAWSTWO 

§ 1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Organizatorem konkursu jest Szkolne Koło PCK przy Zespole Szkół Ekonomicznych im. 

generała Stefana Roweckiego „Grota” w Opolu. 

2. Fundatorem nagród jest OR PCK w Opolu. 

3. Konkurs zostanie przeprowadzony w dniach od 22.05.2017r do 8.06.2017r. 

§ 2 

WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

1. Przedmiotem konkursu jest samodzielne zaprojektowanie i wykonanie ulotki promującej 

honorowe krwiodawstwo. 

2. Ulotka powinna być złożona w sposób kreatywny. Po rozłożeniu wymiar ulotki to A4  tworzący 

spójną całość. Technika wykonania dowolna. 

3. Do formatu A4 nie można nic doklejać. Dozwolone jest jedynie rozcięcie, które nie będzie 

zmieniać formatu. 

4. Uczestnikiem konkursu może być każdy uczeń Zespołu Szkół Ekonomicznych w Opolu. Każdy 

uczestnik konkursu może zrobić maksymalnie 3 ulotki. 

5. Ulotka powinna zawierać: 

- hasło promujące honorowe krwiodawstwo 

- element graficzny 

- informacje o miejscu, gdzie można w Opolu oddać krew 

- logo PCK 

6. Skład komisji oceniającej prace: 

- opiekunowie SK PCK przy Zespole Szkół Ekonomicznych w Opolu 

- przedstawiciel OR PCK w Opolu 

§ 3 

NAGRODY 

1. W konkursie przewiduje się nagrody rzeczowe dla zdobywców trzech pierwszych miejsc. 

2. Zdobywcami nagród w Konkursie są Uczestnicy, wyłonieni przez Komisję Konkursową, którzy 

wykażą się największą kreatywnością w tworzeniu ulotki. 

3. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu 

rozstrzyga Organizator. 

4. Od decyzji komisji oceniającej nie przewiduje się odwołań. 

5. Termin nadsyłania prac do 8.06.2017r. 



 

§ 4 

PRAWA AUTORSKIE 

 

1. Wszystkie prace biorące udział w konkursie pozostaną własnością organizatora, który może je w 
dowolny sposób wykorzystywać w celach identyfikacyjnych i promocyjnych. 
2. Osobom biorącym udział w konkursie nie będzie przysługiwać żadne dalsze wynagrodzenie z 
tytułu wykorzystywania przez Organizatora zgłoszonych prac konkursowych. 
3. Uczestnik Konkursu, oświadcza, że przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie 
oraz prawa pokrewne do składanych prac konkursowych. 
4. Uczestnik upoważnia Organizatora do wykonywania przysługujących mu autorskich praw 
osobistych, bez dodatkowego wynagrodzenia. 
5. Organizator ma prawo do wprowadzenia w pracach dowolnych zmian, w każdym momencie, bez 
konieczności uzyskiwania zezwolenia oraz zapłaty wynagrodzenia. Wprowadzenie zmian nie 
stanowi naruszenia osobistych praw autorskich. 
6. Uczestnik Konkursu dodatkowo zapewnia, że ewentualni współtwórcy, nie będą dochodzić od 
Organizatora wynagrodzenia za korzystanie z prac, poszczególnych elementów prac, w tym haseł 
reklamowych, ich części i innych treści wchodzących w  skład złożonych prac zgodnie z niniejszym 
Regulaminem, w tym w szczególności wynagrodzenia za rozpowszechnianie prac konkursowych na 
stronie internetowej oraz inne przypadki publicznego udostępniania prac konkursowych, nie będą 
także wykonywały autorskich praw osobistych lub, odpowiednio, praw osobistych artysty 
wykonawcy, a w szczególności nie będą domagali się wskazywania i sposobu wskazywania ich 
jako współautora czy wykonawcy. 
7. W przypadku wystąpienia wobec Organizatora przez osoby trzecie z roszczeniami z tytułu 
naruszenia praw autorskich lub dóbr osobistych osób trzecich związanych z korzystaniem z Haseł 
Reklamowych, Uczestnik pokryje koszty i zapłaci odszkodowania związane z roszczeniami takich 
osób. 
8. Przeniesienie praw autorskich jest bezterminowe i nieograniczone terytorialnie. 
 

 


