
 
REGULAMIN KONKURSU 

„Dumni  z dziedzictwa” 
 
Enea S.A. zwana dalej Organizatorem zaprasza wszystkie gimnazja do wzięcia 
udziału w konkursie plastycznym programu Dumni z dziedzictwa pod patronatem 
Dyrektora Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie Tadeusza Zielniewicza oraz 
prezesa zarządu ENEA S.A. Macieja Owczarka. 
 

1. Konkurs będzie prowadzony według zasad określonych niniejszym 
Regulaminem. 

2. Konkurs jest adresowany do uczniów gimnazjów. 
3. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zgłoszenie dziesięcioosobowej 

reprezentacji uczniów szkoły. Reprezentację  należy zgłosić do dnia 20.12.2011 
r.  na adres konkurs@v5group.pl. Zgłoszenia powinien dokonać nauczyciel – 
opiekun reprezentacji.  

4. Każda reprezentacja może nadesłać na konkurs tylko jedną pracę, której 
tematem będzie próba artystycznego wyrażenia odpowiedzi na pytanie: 
dlaczego powinniśmy być dumni z dziedzictwa narodowego?.  Projekt 
plastyczny może być wykonany dowolną techniką. 

5. Prace należy przesłać na adres Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie: 
00-460 Warszawa, ul. Agrykoli1 z dopiskiem „konkurs Dumni z dziedzictwa”. 

6. Dodatkowo należy wysłać zdjęcie pracy na adres e-mail: konkurs@v5group.pl 
7. Nadesłane prace stanowić będą własność Organizatora i nie zostaną 

zwrócone.   
8. Prace konkursowe wysyłają nauczyciele – opiekunowie reprezentacji i 

poprzez nadesłanie pracy wyrażają zgodę: 
a. na wzięcie udziału w Konkursie na warunkach określonych w 

niniejszym Regulaminie,  
b. na przetwarzanie podanych przez siebie danych osobowych (zgodnie z 

Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, 
Dz.U. z 1997 Nr 133 poz. 883) przez podmioty organizujące konkurs w 
zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia niniejszego Konkursu, 

c. na opublikowanie nazw i siedzib szkół oraz imion i nazwisk i członków 
reprezentacji szkół, które wzięły udział w konkursie, w publikacjach 
podmiotów organizujących konkurs, a także w internecie na stronach 
www.dumnizdziedzictwa.pl, www.lazienki-krolewskie.pl, 
www.enea.pl, www.v5gropu.pl 

d. na bezpłatne wykorzystywanie przez podmioty organizujące konkurs 
nadesłanych prac, według ich uznania, podczas ewentualnej reklamy, 
działań marketingowych lub promocyjnych, na następujących polach 
eksploatacji: 

 w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – utrwalanie i 
zwielokrotnianie określoną techniką, w tym techniką drukarską, 
reprograficzną, zapisu magnetycznego, techniką cyfrową; 

http://www.lazienki-krolewskie.pl/
http://www.enea.pl/


 w zakresie obrotu oryginałem lub egzemplarzami, w postaci w której 
utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie, najem, 
dzierżawa; 

 w zakresie pozostałego rozpowszechniania utworu – publiczne 
wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz 
nadawanie i reemitowanie za pomocą techniki przewodowej lub 
bezprzewodowej, publiczne udostępnienie utworu w taki sposób, 
aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie 
wybranym, równoczesne i integralne nadanie utworu nadawanego 
przez inną organizację. 

e. na zamieszczenie prac na stronach internetowych 
www.dumnizdziedzictwa.pl, www.lazienki-krolewskie.pl, 
www.enea.pl, www.v5gropu.pl 

9. Termin nadsyłania prac konkursowych upływa 30 marca 2012. 
10. Organizator nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w związku z 

jakimikolwiek sporami dotyczącymi praw autorskich oraz praw własności do 
nadesłanych prac konkursowych. Nadesłanie pracy na konkurs przez daną 
reprezentacje szkoły jest równoznaczne z deklaracją, że danej reprezentacji 
szkoły przysługują autorskie prawa majątkowe oraz prawo własności do 
nadesłanej pracy konkursowej. 

11. Oceny nadesłanych prac konkursowych dokona Komisja Konkursowa 
powołana przez Organizatora. W skład komisji wejdą znamienici 
przedstawiciele świata nauki i sztuki. 

12. Komisja Konkursowa oceniać będzie nadesłane prace biorąc pod uwagę 
następujące kryteria: 

a. oryginalność przedstawienia tematu, 
b. oryginalność i stopień trudności zastosowanej techniki, 
c. staranność wykonania. 

13. Spośród wszystkich nadesłanych prac Komisja Konkursowa wybierze 5 
reprezentacji, które zostaną zaproszone na Finałowy Obiad Czwartkowy w 

Łazienkach Królewskich w Warszawie. Wszyscy uczestnicy zostaną 
poinformowani poprzez e-mail o wyniku konkursu. Finaliści zostaną 
poinformowani również drogą telefoniczną. Ponadto wyniki konkursu będą 
dostępne na stronie internetowej www.dumnizdziedzictwa.pl 

14. Powiadomienie o wyłonieniu finalistów i terminie finału nastąpi w dniu 30.04. 
2012r 

15. Twórcy pięciu najwyżej ocenionych projektów zostaną zaproszeni do 
Łazienek Królewskich na krótką prezentację przed Komisją Konkursową 
swojej pracy i konkurs wiedzy o Łazienkach Królewskich, na podstawie 
których zostaną przyznane nagrody  oraz wyróżnienia. 

16. W konkursie zostaną przyznane 3 nagrody oraz 2 wyróżnienia: 

 I miejsce: nagroda dla szkoły: telewizor plazmowy 42’’ z zestawem kina 
domowego, 

 II miejsce: nagroda dla szkoły: telewizor plazmowy 42’’, 

 III miejsce: nagroda dla szkoły: telewizor plazmowy 38’’, 

 Wyróżnienia:  nagroda dla szkoły: projektor multimedialny. 

http://www.lazienki-krolewskie.pl/
http://www.enea.pl/


17. Ponadto, dla wszystkich 5 finałowych reprezentacji Organizator ufundował 
Finałowy Obiad Czwartkowy w Łazienkach Królewskich w towarzystwie 
wyśmienitych gości ze świata nauki i sztuki powiązany ze zwiedzaniem 
Łazienek Królewskich. 

18. Koszty przejazdu do Warszawy (i powrotu) 5 finałowych reprezentacji 
pokrywa Organizator. 

19. W miejsce wygranej nagrody nie przysługuje ekwiwalent pieniężny ani 
wymiana na inną nagrodę. Każdej z reprezentacji uczestniczącej w Konkursie 
przysługuje prawo do wygrania tylko jednej nagrody. 

20. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania Konkursu 
bez podania przyczyny. 

21. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie internetowej 
www.dumnizdziedzictwa.pl 

22. Decyzja Komisji Konkursowej oraz Organizatora podjęte we wszystkich 
sprawach i na każdym etapie są ostateczne i prawnie wiążące dla wszystkich 
uczestników. Żadne odwołania nie zostaną uwzględnione. 

23. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie w czasie trwania 
konkursu. Zmiany te obowiązują od dnia umieszczenia ich na w/w stronach 
internetowych. 


