
REGULAMIN KONKURSU HUFCOWEGO 

ogłoszonego w ramach obchodów  

DNIA FLAGI I ŚWIĘTA KONSTYTUCJI 3 MAJA 

„NASZE BARWY BIAŁO-CZERWONE” 

1) Cel konkursu. 

Konkurs ma na celu zachęcenie ogółu członków naszego Hufca do udziału w obchodach 

świąt narodowych oraz działań ukierunkowanych na kreatywność dzieci i młodzieży w 

zakresie sztuk plastycznych. 

2) Regulamin konkursu. 

a) Organizatorem konkursu „NASZE BARWY BIAŁO-CZERWONE”, zwanego dalej 

„Konkursem", jest Komenda Hufca Ziemi Będzińskiej. Osoby odpowiedzialne za 

organizację konkursu: Zespół Promocji Hufca. 
b) Konkurs rozpoczyna się 26 kwietnia 2021 r. i trwa do 16 maja 2021 r. 

c) Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów określonych w pkt. b. 

d) Konkurs jest dostępny dla wszystkich członków jednostek Hufca .            

e) Każdy uczestnik ma prawo zaprezentować jedną pracę. 

f) Elementy (fotografie, wycinki prasowe itp.) wykorzystane do przygotowania pracy 

konkursowej nie mogą naruszać prawa, w tym w szczególności dóbr osobistych osób 

trzecich, a także ogólnie przyjętych norm obyczajowych - w szczególności dotyczy to 

treści powszechnie uważanych za wulgarne i obraźliwe, obscenicznych, obrażających 

uczucia innych osób, w tym również uczucia religijne, przedstawiających przemoc 

albo materiały o tematyce rasistowskiej, naruszające prawo do prywatności, 

zawierających materiały chronione prawami wyłącznymi (np. prawami autorskimi) 

bez zgody uprawnionych.  

g) Praca powinna przedstawiać nasze barwy narodowe w dowolnej formie – 2 lub 3 

wymiarowej (płaskiej lub przestrzennej) i w dowolnej technice plastycznej (collage, 

wyklejanka, wycinanka, malowanie, rzeźba, płaskorzeźba itd.).  

h) Zdjęcie pracy  powinno być przesłane do 16 maja 2021 r. na adres mailowy hufca i 

wstawione na fanpage jednostki na Facebooku. Wskazane jest, aby administrator FB 

jednostki umieścił razem wszystkie zdjęcia prac uczestników w jednym wpisie. Prace 

przesyłane na mail hufca: bedzin@zhp.pl, powinny być opisane imieniem i 

nazwiskiem autora oraz nazwą/numerem jednostki. 

i)   Ocenie podlegać będzie innowacyjność, kreatywność i dokładność wykonania pracy. 

j) Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnej publikacji dostarczonych na konkurs 

prac konkursowych w trakcie imprez promujących Hufiec oraz w środkach masowego 

przekazu w celu informacji i reklamy ZHP. 

k) Uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne. 

l) Wszystkie prace przekazane na Konkurs podlegają ocenie Jury powołanego przez 

mailto:bedzin@zhp.pl


Organizatora. 

m) Jury dokonuje oceny po zakończeniu okresu trwania Konkursu biorąc pod uwagę 

jakość, oryginalność, wyjątkowość i treści dostarczonych prac. 

n) Spośród nadesłanych prac Jury wybierze trzy prace indywidualne, które zajmą: 

a. l miejsce 

b. 2 miejsce 

c. 3 miejsce 

oraz jednostka, której członkowi najliczniej zaprezentują swoje prace, również 

zostanie uhonorowana nagrodą. 

o) Jury wybierze również prace wyróżnione - o ilości tych prac Jury zadecyduje podczas 

obrad 

p) Decyzje Jury są ostateczne i prawnie wiążące dla wszystkich uczestników Konkursu.  

q) O decyzji Jury nagrodzone i wyróżnione jednostki zostaną powiadomione przez 

ogłoszenie na stronie internetowej hufca i na hufcowym FB. 

3) Nagrody  

a) Zwycięzcy otrzymają nagrody rzeczowe i dyplomy. 

b) Zwycięska jednostka otrzyma nagrodę rzeczową i dyplom.  

c) Prace nagrodzone i wyróżnione zostaną zaprezentowane na prezentacji 

pokonkursowej.  

4) Terminy.  

a) Zgłoszenie prac konkursowych do 16 maja 2021 r  

b) Ocena prac 23 maja  2021 r.  

c) Wręczenie/przesłanie nagród nastąpi do 01 czerwca 2021 r. 

5) Przekazanie prac na konkurs jest jednoznaczne z uznaniem niniejszego regulaminu. 

 

 

Organizatorzy. 

 


