
REGULAMIN KONKURSU „BIŻUTERIA MŁODZIEŻOWA” 
 
§ 1. Informacje ogólne 

1. Konkurs prowadzony będzie pod nazwa „Biżuteria Młodzieżowa”.  
Warunki uczestnictwa w Konkursie określone są wyłącznie w niniejszym regulaminie, zwanym 
dalej „Regulaminem”. 

2. Organizatorem Konkursu jest Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II, adres:  
ul. Piastowska 17, 46 – 380 Dobrodzień, zwanym dalej „Organizatorem”. 

3. Realizatorem konkursu jest firma Dobroteka, obejmująca jednocześnie patronat oraz inne 
firmy   meblarskie z terenu gminy Dobrodzień, dalej zwanym „Realizatorem Konkursu”. 

4. Konkurs prowadzony będzie na terenie województwa opolskiego, śląskiego i dolnośląskiego. 
5. Nabór do konkursu będzie prowadzony w okresie od 15 listopada 2015 r. do 26 lutego 2016r. 

 
§ 2. Cele Konkursu 

1. Cele główne konkursu: 
a) wykonanie i prezentacja Biżuterii Młodzieżowej; 
b) propagowanie tradycji rzemiosła artystycznego wśród młodzieży gimnazjalnej; 
c) rozwijanie i doskonalenie kreatywności młodych ludzi. 

 
§ 3. Uczestnicy Konkursu 

1. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych z terenu województwa opolskiego,     
śląskiego i dolnośląskiego (prace wykonywane są indywidualnie), zwani dalej „Uczestnicy”. 

2. Uczestnicy mogą zgłosić do Konkursu 1 wyrób, którego są autorem. 
3. Liczba zgłoszeń z każdej szkoły jest nieograniczona. 

 
§ 4. Zgłoszenie udziału w Konkursie 

1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest przesłanie w czasie trwania naboru do Konkursu 
wypełnionego formularza zgłoszeniowego, na adres: Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II 
w Dobrodzieniu, 46 – 380 Dobrodzień, ul. Piastowska 17 lub na adres e-mail: 
g_dobrodzien@wodip.opole.pl 

2. Formularz zgłoszeniowy Konkursu jest udostępniony do pobrania na stronie 
www.pgdobrodzien.wodip.opole.pl  lub www.dobroteka.pl  

3. Uczestnicy Konkursu poprzez wysłanie formularza zgłoszeniowego oświadczają, że: 
a) akceptują Regulamin Konkursu; 
b) przysługują im wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych prac; 
c) wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora i Realizatora Konkursu danych 

osobowych Uczestnika wyłącznie na potrzeby Konkursu; 
d) nieodpłatnie, bezterminowo i bez ograniczeń co do terytorium udzielają na rzecz 

Organizatora i Realizatora Konkursu prawa do wykorzystania prac podczas 
prezentacji i wystawy, a także zamieszczanie ich zdjęć w Internecie i w innych 
formach utrwaleń, nadających się do publicznych prezentacji. 

4. Organizator i Realizator Konkursu nie ponoszą odpowiedzialności za nieprawidłowe dane 
podane w formularzu zgłoszeniowym, w szczególności za zmianę danych osobowych i/lub 
adresu e-mail uniemożliwiającą odszukanie Uczestnika i/lub wręczenie nagrody. 

5. Dyrektor szkoły, której uczniowie biorą udział w konkursie wskazuje opiekuna konkursu. 
 
§ 5. Opis biżuterii 

1. Wymiary i wielkość: dowolne 
2. Materiał: dowolny 

 
§ 6. Terminy nadsyłania prac 

1. Prace należy nadsyłać do dnia 15 kwietnia 2016 r. (decyduje data stempla pocztowego) na 
adres: Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II, 46 – 380 Dobrodzień, ul. Piastowska 17,   
z dopiskiem „Biżuteria młodzieżowa”. 

2. Organizator nie odpowiada za ewentualne powstałe uszkodzenia podczas transportu wyrobu.  
3. Nadesłana praca powinna być opatrzona opisem zawierającym dane wykonawcy: imię i 

nazwisko, adres szkoły. 
 

 
 



§ 5. Rozstrzygniecie Konkursu i nagrody 
1. Jury, złożone z 6 osób (prezes Dobroteki Pan Rafał Desczyk, dyrektor kreatywny Dobroteki 

Pan Jan Cegiełka,  dyrektor Publicznego Gimnazjum Pani Aneta Dzikowicz, Pan Paweł 
Mrozek, Pan Bernard Jonczyk, Pani Katarzyna Pełka-Studio projektowe Wzorro) wybierze 1 
najlepszy wyrób zgłoszony do Konkursu, autor otrzyma nagrody rzeczowe, ufundowaną przez 
organizatora i realizatora. 

2. Dodatkowo Jury wyróżni 3 wyroby, których autorzy otrzymają wyróżnienia. 
3. Jury dokona oceny biorąc pod uwagę poniższe kryteria: 
a) innowacyjność, kreatywność, 
b) wartość użytkową, 
c) wzornictwo, estetyka, jakość, 
d) funkcjonalność. 

4. Jury podejmuje również decyzje w kwestiach spornych. 
5. Lista Szkół, z których pochodzą nagrodzeni uczniowie zostanie opublikowana na stronie 

internetowej Organizatora w dniu 15 maja 2016 roku.  
6. Protokół z obrad Jury zostanie odtajniony w dniu uroczystej Gali wręczenia nagród. Wszyscy 

uczestnicy konkursu otrzymają zaproszenia na Galę wręczenia nagród. Otrzymanie 
zaproszenia nie jest jednoznaczne z przyznaniem nagrody w konkursie. 

7. Decyzje Jury są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie. 
8.  Nagrodzeni uczestnicy zostaną powiadomieni o rozstrzygnięciu Konkursu droga elektroniczna 

lub telefonicznie. Wręczenie nagród odbędzie sie w Dobrodzieniu  
w DOBROTECE (adres: Dobrodzień, ul. Oleska 35), w dniu 14 czerwca 2016 roku o godzinie 
10:00. 

9. Organizator nie pokrywa kosztów podroży laureatów. Organizator i realizator zapewnia 
poczęstunek. 

10. Organizator będzie informować o wynikach Konkursu posługując się imieniem i nazwiskiem  
Uczestników Konkursu, na co Uczestnik biorąc udział w Konkursie wyraża zgodę. 

11. Prace konkursowe nie podlegają zwrotowi.  
 
 
§ 6. Postanowienia końcowe 

1. Organizator i Realizator Konkursu nie zwraca nadesłanych dokumentów. 
2. Uczestnicy, którzy nie spełnia któregokolwiek z wymogów określonych w Regulaminie lub 

podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie zdyskwalifikowani. 
3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie, jeżeli nie wpłynie to 

na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. 
4. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej Organizatora oraz Realizatora 

Konkursu. 
5. W sprawach nie uregulowanych Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy 

prawa polskiego. 
6. Dane Uczestników Konkursu będą chronione zgodnie z Ustawa o ochronie danych 

osobowych (Dz.U. Nr 133/97, poz. 883). Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo dostępu 
do treści swoich danych oraz ich poprawiania, w tym celu powinni oni skontaktować sie z 
Realizatorem Konkursu, który jest administratorem danych w rozumieniu Ustawy o ochronie 
danych osobowych (Dz. U. Nr 133/97, poz. 883). Podanie danych jest dobrowolne, lecz 
konieczne dla wzięcia udziału w Konkursie. 

7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 10 listopada 2015r.. 
 

 

 

 


