
 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA DZIECI „MÓJ PRZYJACIEL - JIGORO KANO”  

§ 1 

Cele Konkursu 

Celem Konkursu jest: 

1) promocja Światowego Dnia Judo, 

2) popularyzowanie judo, 

3) promocja PZJudo, 

4) rozwój umiejętności plastycznych wśród dzieci. 

§ 2 

Organizator Konkursu 

1. Polski Związek Judo 

2. Adres Organizatora: 

Polski Związek Judo 

ul. Macedońska 14 

02-761 Warszawa 

3. Osoba upoważniona do udzielania informacji na temat Konkursu: 

Pani Małgorzata Skierczyńska, tel. 602 150 659, 

e-mail: mszostalo@gmail.com 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu. 

§ 3 

Założenia organizacyjne 

1. Organizacja konkursu oraz nagrody są finansowane przez PZJudo 



2. Konkurs zostanie przeprowadzony na terenie całej Polski, w trzech kategoriach wiekowych: 

1) dzieci do 6 roku życia 

2) dzieci w wieku 6-12 lat 

3) dzieci w wieku 12-16 lat 

3. Udział w konkursie jest bezpłatny. 

4. Prace nadesłane na Konkurs muszą być pracami własnymi, nigdzie wcześniej niepublikowanymi, 
nie przedstawianymi na innych konkursach. Nadesłanie pracy na Konkurs jest jednoznaczne ze 
złożeniem deklaracji o tych faktach. 

5. Prace mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną (np. ołówek, kredka, pastele, farby 
plakatowe, wycinanki itp.). 

6. Prace powinny być wykonane na papierze (format dowolny) 

7. Tematyka prac powinna obejmować: 

• Jigoro Kano – portret. 

8. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa na wykorzystanie prac na 
następujących polach eksploatacji: druku w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie, 
używania w Internecie oraz w innych formach utrwaleń nadających się do rozpowszechniania (np. 
nośniki magnetyczne, elektroniczne, optyczne, CD-ROM wprowadzenie do obrotu, wprowadzenie do 
pamięci komputera), a także prezentowania prac Facebooku i Instagramie. 

9. Osoby nadsyłające prace konkursowe wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora 
Konkursu swoich danych osobowych. 

10. Prace zgłoszone do Konkursu nie będą zwracane autorom. Zgłoszenie prac do konkursu jest 
równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem na Organizatora prawa własności złożonych 
egzemplarzy prac. 

11. Prace nie spełniające zasad uczestnictwa nie będą brane pod uwagę przez Komisję Konkursową, 
w którą wchodzą prezes PZJudo – Jacek Zawadka, pani Małgorzata Skierczyńska – moderator 
konkursu, sekretarz PZJudo – Arkadiusz Bęcek.  

12. Organizatorzy nie odpowiadają za zniszczenie prac w trakcie ich przewozu. 

13. Regulamin konkursu jest dostępny na stronie internetowej Polskiego Związku Judo 
www.pzjudo.pl, na portalu Facebook Polskiego Związku Judo 

14. Sytuacje nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator Konkursu. 

§ 4 

Ocena prac konkursowych 

1. Prace nadsyłać można do dnia 24 października 2018 roku do siedziby PZJudo. Decyduje data 
stempla pocztowego.  

4. Prace należy składać osobiście, nadsyłać pocztą lub przesyłką kurierską (na koszt nadsyłającego) na 
adres: 



Polski Związek Judo 

ul. Macedońska 14 

02-761 Warszawa 

Z dopiskiem „Światowy Dzień Judo” 

6. O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje Komisja Konkursowa. 

7. Kryteria oceny ustalone zostają w następujący sposób: 

1) trafność doboru tematu pracy, 

2) jakość wykonania, 

3) oryginalność, pomysłowość, 

4) stopień trudności wykonania. 

8. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne. 

9. Do prac plastycznych prosimy dołączyć dane autora: imię, nazwisko, PESEL, adres.  

§ 5 

Ogłoszenie wyników Konkursu 

1. Lista nagrodzonych osób zostanie opublikowana na portalu Facebook Polskiego Związku Judo w 
dniu 28.10.2018.   

2. Osoby nagrodzone oraz wyróżnione zostaną powiadomione o wynikach. 

§ 6 

Nagrody główne i dodatkowe 

1. Nagrodami w konkursie są kubki z logo PZJudo. 

 

 

 

 


