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RREEGGUULLAAMMIINN   KONKURSU FLORYSTYCZNEGO   

„„  MMOOJJEE  TTWWÓÓRRCCZZEE  PPOODDEEJJŚŚCCIIEE  DDOO  KKOOMMPPOOZZYYCCJJII  II  OOZZDDÓÓBB  ŚŚWWIIĄĄTTEECCZZNNYYCCHH  ””  
 

II..  PPRRZZEEPPIISSYY  OOGGÓÓLLNNEE  
 

1.1. Organizatorem  Konkursu Florystycznego  „Moje twórcze podejście do kompozycji i 
ozdób świątecznych” jest Zespół Szkół Budowlanych im. Papieża Jana Pawła II w Opolu. 

1.2.  Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem 

i zgodnie z powszechnie obowiązującymi zasadami prawa. 

1.3.  Celem przyświecającym konkursowi jest: 
- upowszechnianie i popularyzacja florystyki jako dziedziny sztuki, 
- propagowanie wśród młodzieży twórczej postawy, 
1.4.  W konkursie może brać udział każdy, który zajmuje się florystyką  amatorsko.  
 
Nadesłanie prac na konkurs oznacza akceptację jego warunków, wyrażonych w niniejszym 
regulaminie. 
 

IIII..  PPRRZZEEPPIISSYY  DDOOTTYYCCZZĄĄCCEE  PPRRAACC  
  
2.1. Każdy uczestnik może wykonać jedna pracę. Technika wykonania pracy jest dowolna, przy 
czym prace  powstałe w rezultacie wyraźnej ingerencji osób trzecich będą odrzucane. Dopuszcza 
się następujące kategorie prac:  
• kompozycje świąteczne potocznie zwane stroikami świątecznymi,  
• wieńce adwentowe, 
• wieńce na drzwi, ścianę, 
• ozdoby wiszące,  
• instalacje, 
• dużą formę. 
 
2.2. Prace należy  dostarczać osobiście lub przesłać (na koszt osoby biorącej udział w 
konkursie) do siedziby Organizatora: Zespół Szkół Budowlanych im. Papieża Jana Pawła II w 
Opolu, ul. Niemodlińska 40, 45-761 Opole. Na przesyłce prosimy o dopisek Konkurs 
Florystyczny. 

 
2.3. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w Konkursie prac o niskiej 
jakości technicznej. 

 
2.4. Do każdej pracy należy dołączyć informację (kartka, bilecik) o następującej treści: imię i 
nazwisko, szkołę, klasę, kategorię  pracy (drukowanymi literami).  

 
2.5. W Konkursie mogą brać udział jedynie te prace, które nie zostały nigdzie opublikowane, 
ani nie brały udziału w żadnym konkursie. 

 
2.6. Prace nie mogą naruszać jakichkolwiek praw osób trzecich, w szczególności praw 
autorskich ani dóbr osobistych. Uczestnik jest zobowiązany do uzyskania od osób, którym 
przysługują przedmiotowe prawa, wszelkich niezbędnych praw, licencji, zgód i upoważnień w 
zakresie niezbędnym do uczestniczenia w Konkursie. Naruszenie przez Uczestnika powyższych 
postanowień będzie traktowane jako istotne naruszenie Regulaminu, skutkujące 
natychmiastowym wykluczeniem z udziału w Konkursie. Uczestnik będzie wyłącznie 
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odpowiedzialny za zgodność z prawem nadesłanej pracy i poniesie wszelkie konsekwencje jej 
wykorzystania przez Organizatora w ramach Konkursu. 
 
2.7. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikowania prac nie spełniających 
wymienionych wyżej wymogów.  
 
 

IIIIII..  TTEERRMMIINNAARRZZ  
 
3.1. Termin dostarczenia lub nadsyłania prac mija dnia 11 grudnia 2019 roku. 
 
3.2. Prace nadesłane lub dostarczone po terminie nie będą brane pod uwagę w Konkursie. 

 
3.3. Organizator powołuje Jury Konkursu (Jury). 

 
3.4. Ocena prac przez Jury nastąpi w dniu  13 grudnia 2019 roku. Decyzja Jury jest ostateczna i 
nie podlega weryfikacji. Jury zastrzega sobie prawo nie wyłaniania zwycięzców, jak i 
przyznawania miejsc ex equo. 

 
3.5. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni przez organizatora do dnia 16 grudnia 2019 
roku. 

 
3.6. Wyniki Konkursu zostaną podane na stronach szkolnego portalu internetowego 
http://www.zsbopole.pl/  
3.7. Wystawa wszystkich prac wraz z nagrodzonymi (wernisaż Konkursu) odbędzie się do 20 
grudnia 2019 roku w Zespole Szkół Budowlanych im. Papieża Jana Pawła II w Opolu w holu 
szkolnym. 
 

IIVV..  NNAAGGRROODDYY  II  WWYYRRÓÓŻŻNNIIEENNIIAA  
 
4.1. Prace zwycięzców zostaną zaprezentowane  podczas wernisażu Konkursu. 
4.2. Zwycięzcy otrzymają nagrody rzeczowe. 
 

VV..  WWYYKKOORRZZYYSSTTAANNIIEE  PPRRAACC  NNAAGGRROODDZZOONNYYCCHH  II  WWYYRRÓÓŻŻNNIIOONNYYCCHH  
 
5.1. Organizator uzyskuje prawo do umieszczania nadesłanych na Konkurs prac (oznaczonych 
imieniem i nazwiskiem autora) na stronie internetowej szkoły  http://www.zsbopole.pl/ a także 
do wielokrotnej ekspozycji prac nadesłanych na Konkurs. 
 
5.2. Organizator uzyskuje prawo do wielokrotnego umieszczania prac nadesłanych na 
Konkurs (oznaczonych imieniem i nazwiskiem autora) na wydawanych przez siebie materiałach 
promocyjnych. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.zsbopole.pl/
http://www.zsbopole.pl/
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KARTA ZGŁOSZENIA 
Konkurs Florystyczny 

 
„Moje twórcze podejście do kompozycji i ozdób świątecznych” 

 
Imię i nazwisko ...................................................................................................................... 
(wypełnić obowiązkowo) 

 
Nazwa i adres szkoły ............................................................................................................. 
(wypełnić obowiązkowo) 

 
Data urodzenia ...........................................     
(wypełnić obowiązkowo)                                                                                                                     

 
Klasa …………………… Kategoria pracy .................................................................. 
(wypełnić obowiązkowo)                                                      (wypełnić obowiązkowo) 

 
 
Oświadczam, że jestem autorem prac, które zgłaszam do konkursu oraz posiadam do 
nich pełne prawa autorskie. 
" Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora danych 
osobowych, którym jest Zespół Szkół Budowlanych im. Papieża Jana Pawła II w Opolu, ul. 
Niemodlińska 40, 45-761 Opole, NIP: 7541859967. REGON: 000196173.  
2. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą; 
3. Zapoznałem/łam się  z  treścią  klauzuli  informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach 
przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich 
poprawiania. 
                                                                      
                                                                                                     .................................................... 

                                                                                                podpis 


