
REGULAMIN KONKURSU 
„Zuzi podróże małe i duże” 

 
§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Organizatorem konkursu „Zuzi podróże małe i duże” jest ogólnopolski 
portal maliturysci.pl oraz blog internetowy ksiazeczki-synka-i-coreczki.blogspot.com, zwani 
dalej Organizatorem. 
2. Konkurs jest adresowany do dzieci w wieku nauczania przedszkolnego, a także ze szkół 
podstawowych oraz gimnazjalnych. 
 

§ 2. CELE KONKURSU 

1. Zainteresowanie dzieci tematyką turystyczną. 
2. Zachęta do stworzenia pracy plastycznej w technice dowolnej. 
3. Stworzenie e-booka zawierającego najciekawsze prace konkursowe wraz z opisem 
poszczególnych atrakcji turystycznych. 
 

§ 3. PRZEDMIOT OCENY KONKURSOWEJ 

1. Zgłoszenia do konkursu dokonuje nauczyciel przedszkola / szkoły, bądź też rodzic dziecka 
przesyłając pracę konkursową. 
2. Zgłoszenie należy wysyłać na adres: MT Projekt, skrytka pocztowa 52, 62-200 Gniezno,  
lub pocztą elektroniczną na adres konkurs@maliturysci.pl. 
3. Prace należy wysłać do 30 czerwca 2012 roku. Decyduje data nadania. 
4. Komisja będzie oceniać zaprezentowane prace pod względem zgodności 
z tematem, oryginalności oraz zaangażowania. 
 

§ 4. ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU 

1. Uczestnictwo w Konkursie jest bezpłatne. 
2. Zgłoszona może być praca wykonana wyłącznie na cele konkursu, którego dotyczy 
niniejszy regulamin. 
3. Uczestnik konkursu wykonuje tylko jedną, indywidualną pracę rysunkową.  
4. Tematem konkursu są prace plastyczne mające być wizytówką danej miejscowości. Prace 
mogą być wykonane wybraną przez siebie techniką plastyczną (rysowanie, malowanie, 
wyklejanie, wydzieranie, grafika komputerowa itp.).  
5. Prace należy podpisać (imię i nazwisko, wiek, adres korespondencyjny). Prace 
niepodpisane nie będą oceniane. 
6. Prace będą ocenione pod względem pomysłowości oraz estetyki wykonania. 
7. O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje powołana w tym celu Komisja Konkursowa, 
którą powołują Organizatorzy. 
8. Prace nie spełniające warunków regulaminowych nie będą oceniane przez Komisję. 
9. Zgłoszenie prac do konkursu jest jednoznaczne z przekazaniem praw autorskich do nich na 
rzecz Organizatora, o których mowa w art.50 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawach 
autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U. Z 1994r., Nr 24, poz. 83). 
10. Dane uczestników będą wykorzystywane wyłącznie w celu wyłonienia zwycięzcy i 
przyznania nagrody. 
11. Najciekawsze prace zostaną nagrodzone (nagrody książkowe). Główną nagrodę stanowić 
będzie weekendowy pobyt w ośrodku wypoczynkowym mieszczącym się w Domu i 



Bibliotece Sichowskiej im. Krzysztofa i Zofii Radziwiłłów w Sichowie. Pobyt 
zagwarantowany będzie dla Zwycięzcy oraz jego opiekuna. 
12. Wyróżnione prace stanowić będą dodatkowo ilustracje do książki elektronicznej (e-book) 
prezentującej atrakcje turystyczne Polski. 
 
 
 

§ 5. ZASADY PRZYGOTOWANIA I TEMATYKA PRAC KONKURSOWYCH 

 
1. Tematem konkursu jest zaprezentowanie ciekawego obiekt muzealny/atrakcja turystyczna 
z miejscowości, w której mieszka uczestnik konkursu. 
2. Na karcie konkursowej obowiązkowe jest zamieszczenie elementu graficznego – tytułowej 
Zuzi, którą można pobrać pod adresem 
http://www.maliturysci.pl/images/konkurs_zuzia/zuzia.jpg - Zuzia zaprezentowana ma być 
jako osoba zwiedzająca miejscowość Konkursowicza. Dopuszczalne jest dowolne 
przeskalowanie obiektu graficznego (w tym odbicie lustrzane). 
3. Technika prac – dowolna. 
 

§ 6. SPOSÓB I TERMIN OGŁOSZENIA WYNIKÓW 

1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi najpóźniej w ciągu 30 dni od ostatecznego 
terminu przyjmowania zgłoszeń. 
2. Wyniki konkursu będą podane do wiadomości uczestników konkursu na 
stronie internetowej maliturysci.pl oraz na blogu ksiazeczki-synka-i-coreczki.blogspot.com. 
3. Laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub przez pocztę elektroniczna email. 
 

§ 7. UWAGI KOŃCOWE 

1. Wyniki konkursu zatwierdzone przez Komisję Konkursową są ostateczne. Nie 
przysługuje odwołanie od decyzji Komisji Konkursowej. 
2. Nagrodzone i wyróżnione prace przechodzą na własność Organizatorów. Prace zgłoszone 
do konkursu nie będą zwracane autorom. 
3. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnego korzystania z prac konkursowych, a 
szczególnie ich publikowania na stronach internetowych Organizatorów i Patronów 
Konkursu. 
 
Nadesłanie prac na Konkurs jest jednoznaczne z uznaniem niniejszego Regulaminu oraz wyrażeniem 
zgody na przesyłanie informacji droga elektroniczna na podany adres poczty elektronicznej oraz 
wyrażeniem zgody na publikowanie danych osobowych przez Abrys Sp. z o.o. w celach związanych z 
Konkursem zgodnie z Ustawa z dnia 28.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 
101 poz. 926). 


