
 
REGULAMIN 

konkursu plastycznego pt. “DZIECI I RYBY SWÓJ GŁOS MAJĄ: o klimacie zdanie 
posiadają” 

 
1. Niniejszy dokument określa ogólne warunki uczestnictwa w konkursie pod nazwą 

“DZIECI I RYBY SWÓJ GŁOS MAJĄ: o klimacie zdanie posiadają”. 
2. Organizatorem konkursu jest Młodzieżowy Strajk Klimatyczny. 
3. Uczestnikami konkursu mogą być osoby poniżej 18 roku życia, mieszkające w 

Małopolsce. 
4. Konkurs realizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.  
5. Prace należy dostarczyć w okresie od 1 czerwca do  30 czerwca na adres: 

msk.konkurs@gmail.com 
6. Prace konkursowe należy wykonać w jednej z wymienionych kategorii: technika 

płaska (rysunek i malarstwo) technika przestrzenna (rzeźba) i sztuka cyfrowa 
(fotografia i grafika). W przypadku prac w innej formie niż cyfrowa, należy wysłać 
dobrze oświetlone, wysokiej jakości zdjęcie lub skan pracy. Jeśli grafika nie będzie 
czytelna, praca nie będzie brana pod uwagę. 

7. Praca powinna być nadesłana w formacie jpg lub pdf. 
8. Interpretacja tematu konkursu jest dowolna, lecz przedstawiane treści na temat 

klimatu muszą być zgodne z aktualnym stanowiskiem naukowym. 
9. Uczestnik Konkursu wysyłając maila zgłoszeniowego wraz z pracami oświadcza tym 

samym, iż akceptuje Regulamin konkursu oraz wszystkie warunki uczestnictwa w 
konkursie.  

10. Aby zgłosić prace w konkursie Uczestnik powinien: 
a) zatytułować maila: “Konkurs MSK 2020”, Imię i Nazwisko, Wiek, 
b) załączyć pracę i podpisaną zgodę, udostępnioną przez organizatora, 
c) zawrzeć w mailu Imię i Nazwisko, numer telefonu, wiek, adres do korespondencji 
e-mail, 
d) zatytułować plik z pracą: Imię i Nazwisko oraz jej tytuł. 

11. W mailu zgłoszeniowym powinny zawierać się kompletne informacje. 
12. Uczestnik oświadcza, iż jest autorem nadesłanych prac i posiada do nich prawa 

autorskie.  
13. Za udział w konkursie organizator nie pobiera opłat. 
14. Uczestnicy zobowiązują się, że nie będą rościć sobie żadnych praw z tytułu publikacji 

ich nazwisk, wizerunków i prac w środkach masowego przekazu, wystawach oraz 
zezwalają na ich wykorzystywanie przez Organizatora w celach promocyjnych.. 

15. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia prac, które nie spełniają warunków 
konkursu lub zostaną nadesłane po terminie.  

16. Komisja zostaje powołana przez Organizatora.  
17. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do ostatecznej interpretacji regulaminu. 
18. Organizator może w każdym terminie unieważnić Konkurs i nie rozstrzygnąć go bez 

podania przyczyn. 



19. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieotrzymanie lub opóźnione 
otrzymanie od Uczestnika maili zgłoszeniowych z przyczyn od niego 
niezależnych, w szczególności z przyczyn leżących po stronie administratora 
serwera. 

 

 
 
 


