
REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO 

„PUCHAR MARZEŃ” 

 

Organizator Konkursu 

1. Organizatorem Konkursu jest producent art. plastycznych, biurowych, tekstylnych ASTRA 

S.A. 

ASTRA S.A. 

ul. Poleczki 23 

02-822 Warszawa 

 

2. Temat konkursu 

„Puchar Marzeń” 

 

3. Cele Konkursu 

Celem konkursu jest: 

- pobudzenie wyobraźni plastycznej, dzięki której uczestnicy konkursu zaprojektują swój 

wymarzony puchar, jaki chcieliby wygrać w turnieju piłki nożnej, 

- zachęcenie młodych fanów do kreatywnej zabawy, 

- zastosowanie i wypróbowanie różnych technik plastycznych bezpośrednio 

wpływających na efekt końcowy pracy. 

4. Uczestnicy konkursu 

Uczestnikami konkursu mogą być dzieci w wieku 7 – 15 lat. 

5. Przedmiot konkursu 

Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy plastycznej techniką dowolną. 

6. Ustalenia dotyczące konkursu 

- Praca konkursowa powinna być wykonana przez dziecko w wieku szkolnym. Praca 

może być stworzona przestrzennie bądź techniką tzw. płaską (rysowanie, malowanie). 

- Aby zgłosić udział w konkursie należy przesłać zdjęcia swojej pracy plastycznej na 

adres mailowy konkurs@fcbescola.pl z dopiskiem „Puchar Moich Marzeń”. 

mailto:konkurs@fcbescola.pl


- Do Konkursu można zgłaszać jedynie Prace konkursowe przygotowane samodzielnie, 

wyklucza się prace zbiorowe. Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę 

konkursową. 

- Prace konkursowe muszą być pracami własnymi, nigdzie wcześniej niepublikowanymi, 

nie będącymi przedmiotem innego konkursu oraz nieobciążone wadami prawnymi lub 

roszczeniami osób trzecich. 

7. Nagrody  

- Autorzy najlepszych prac zostaną nagrodzeni. Komisja Konkursowa wyłoni I MIEJSCE 

oraz dwa WYRÓŻNIENIA. Uczestnik konkursu, który zdobędzie I miejsce otrzyma 

następujące nagrody: 

- plecak FC-78, 

- saszetka okrągła FC-83, 

- saszetka nerka FC-93, 

- worek na obuwie FC-92, 

a także zestaw gadżetów FB Barcelony. 

Dla wyróżnień zostały przewidziane nagrody: 

- saszetka nerka FC-93, 

- worek na obuwie FC-92, 

Oraz zestaw gadżetów FC Barcelony. 

- Prace oceni Komisja Konkursowa, której skład ustali Organizator konkursu. 

- Decyzja Komisji Konkursowej jest nieodwołalna.  

- Ogłoszenie wyników nastąpi podczas międzynarodowego turnieju Białe Orły CUP 

2016. 

 

8. Prawa autorskie 

- Twórcą Pracy konkursowej jak i jej poszczególnych elementów, w rozumieniu ustawy z 

dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, 

poz. 631 z późn. zm.) może być tylko Uczestnik. 

- Zgoda na przeniesienie autorskich praw majątkowych do pracy następuje poprzez 

zgłoszenie pracy do Konkursu i oświadczenia uczestnika (metryczka) o zapoznaniu się z 

warunkami regulaminu Konkursu (art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych). 



- Każde zgłoszenie Pracy konkursowej powinno zawierać metryczkę według 

następującego wzoru: 

1) imię i nazwisko Uczestnika, 

2) wiek Uczestnika, 

3) tytuł pracy konkursowej. 

Brak opisu Pracy konkursowej, zgodnego z metryczką, albo jakiegokolwiek jej punktu 

skutkuje możliwością odrzucenia Pracy konkursowej z Konkursu. 

- Odpowiednio do zapisów ustępu o przeniesieniu na Organizatora majątkowych praw 

autorskich do prac, Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzania ekspozycji 

prac na terenie całego kraju. 

 

- Wszyscy uczestnicy Konkursu, poprzez zgłoszenie pracy do Konkursu i dołączenie 

oświadczenia, że akceptują warunki regulaminu Konkursu, wyrażają zgodę na bezpłatne 

eksponowanie wybranych przez Komisję Konkursową prac na pokonkursowej wystawie 

oraz na bezpłatną publikację i eksponowanie prac konkursowych, bądź ich fragmentów w 

prasie, Internecie do celów promocyjnych i edukacyjnych; a także na wykorzystanie prac 

w całości lub części jako plakaty, ulotki, broszury wydawane przez Organizatora. 

 

- Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych w 

rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 

133, poz. 833) w celach prowadzenia Konkursu, wyłonienia laureatów i przyznania 

nagrody, wydawania, odbioru i rozliczania nagrody przez Organizatora. Uczestnikom 

Konkursu przysługuje prawo wglądu do przekazanych danych osobowych oraz do ich 

poprawiania. 

- Ogłoszenie wyników pojawi się na dedykowanych stronach internetowych (patrz 

Założenia Organizacyjne) 

9. Założenia organizacyjne 

- Informacje o Konkursie oraz Regulamin Konkursu są publikowane na stronach 

internetowych Organizatora: 

- www.astrapolska.pl 

- www.facebook.com/AstraPolska  

oraz 

na stronach internetowych współorganizatora: 

- www.fcbescola.pl  

- www.escolavarsovia.pl  

- www.bialeorlycup.pl  

http://www.astrapolska.pl/
http://www.facebook.com/AstraPolska
www.fcbescola.pl
www.escolavarsovia.pl
www.bialeorlycup.pl


a także w siedzibie głównej organizatora konkursu. 

- Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny. 

 

10. Terminarz 

- Zgłoszenia do Konkursu będą przyjmowane w terminie od dnia ogłoszenia Konkursu do 

dnia 25 maja 2016 r.  

- Lista Laureatów zostanie wygłoszona podczas turnieju Białe Orły CUP 2016 dnia 31 maja 

na czas rozdawania nagród na scenie głównej. 

- O rozstrzygnięciu Konkursu Laureaci zostaną powiadomieni podczas turnieju lub w 

przypadku nieobecności Laureata za pośrednictwem poczty e-mail. 

 

11. Postanowienia końcowe 

- Konkurs nie jest „grą losową” w rozumieniu ustawy z 19 listopada 2009 r. o grach 

hazardowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1540 z późn. zm.) 

- Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub przesunięcia terminów Konkursu oraz 

zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu Konkursu. Informacja o ewentualnych zmianach 

zostanie zamieszczona na stronie internetowej Organizatora, wskazanej w części Regulaminu 

zwanej „Założenia Konkursu”. 

- W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie Konkursu decyduje Organizator. Od decyzji 

Organizatora nie przysługuje odwołanie. 

- Nadesłanie prac na Konkurs jest równoznaczne z uznaniem powyższego regulaminu. 

- Szczegółowych informacji dotyczących Konkursu udziela: 

 

ASTRA S.A.  

Tel: 698 628 830  

Adres e-mail: marketing@astrapolska.pl 


