
 

 

  
 

 
 

 
    

REGULAMIN KONKURSU REGULAMIN KONKURSU REGULAMIN KONKURSU REGULAMIN KONKURSU 

PLASTYCZNEGOPLASTYCZNEGOPLASTYCZNEGOPLASTYCZNEGO    

„PODNIEBNE MARZENIA”„PODNIEBNE MARZENIA”„PODNIEBNE MARZENIA”„PODNIEBNE MARZENIA”    
 

 

 

I.I.I.I. ORGANIZATORORGANIZATORORGANIZATORORGANIZATOR KONKURSU KONKURSU KONKURSU KONKURSU::::    

Instytut Lotnictwa  

al. Krakowska 110/114 

02-256 Warszawa 

    

II.II.II.II. CZAS TRWANIA KONKURSU:CZAS TRWANIA KONKURSU:CZAS TRWANIA KONKURSU:CZAS TRWANIA KONKURSU:      

Konkurs organizowany jest od 15.09.2011 roku do 15.11.2011 roku 

    

III.III.III.III. CELE KONKURSU:CELE KONKURSU:CELE KONKURSU:CELE KONKURSU:    

• popularyzacja i pogłębianie wiedzy o szeroko rozumianym lotnictwie. 

• rozwijanie wyobraźni plastycznej, 

• poszerzanie doświadczeń plastycznych dziecka, 

• wyzwalanie w najmłodszych inwencji twórczej, 

• kształtowanie umiejętności posługiwania się różnymi środkami wypowiedzi 

artystycznej. 

    

IV.IV.IV.IV. WARUNKI UCZESTNICTWA:WARUNKI UCZESTNICTWA:WARUNKI UCZESTNICTWA:WARUNKI UCZESTNICTWA:    

• Konkurs ma charakter indywidualny, otwarty, bezpłatny. Skierowany jest do 

wszystkich uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, 

• Uczestnicy Konkursu wykonują dowolną ilość prac wybraną przez siebie dowolną 

techniką plastyczną (rysowanie, malowanie, wyklejanie, rzeźba, itd.) w wielkości 

nie przekraczającej formatu A3, 

• W Konkursie nie będą uczestniczyć prace o treści naruszającej prawo bądź 

godzącej w dobre obyczaje, normy obyczajowe lub społeczne oraz prace, których 

autorem nie jest zgłaszający, 

• Każda praca plastyczna nadesłana na Konkurs powinna być opisana w następujący 

sposób: imię i nazwisko autora, data urodzenia, adres autora, numer telefonu, adres  

e-mail, ewentualnie tytuł pracy, 

• W konkursie samodzielnie mogą uczestniczyć tylko osoby pełnoletnie. Osoby 

niepełnoletnie biorą udział w Konkursie za zgodą rodziców lub opiekunów 

prawnych. 

 

 



 

 

V.V.V.V. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA PRAC:TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA PRAC:TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA PRAC:TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA PRAC:    

• Prace należy przesłać do dnia 15.11.2011 roku pocztą elektroniczną na adres: 

konkurs@erainzyniera.pl lub pocztą tradycyjną na adres Organizatora  z dopiskiem 

„Konkurs-Podniebne marzenia”, 

• Liczy się data stempla pocztowego. Prace nadesłanie po terminie nie będą brane 

pod uwagę, 

• Koszty przesyłki prac ponoszą uczestnicy Konkursu. 

 

VI.VI.VI.VI. OCENY I NAGRODY: OCENY I NAGRODY: OCENY I NAGRODY: OCENY I NAGRODY:     

• Oceny prac dokona Komisja Konkursowa. 

• Ocenie podlegać będą: pomysłowość, walory artystyczne, zastosowana technika 

wykonania, 

• Autorzy pięciu najlepszych prac otrzymają rzeczowe, które zostaną przesłane 

drogą pocztową, 

• Nagrodami w konkursie są: miniwieża stereo, przenośny odtwarzacz DVD, zestawy 

głośników komputerowych, albumy książkowe, 

• Wszystkie prace zostaną umieszczone na stronie www.ilot.edu.pl, 

www.erainzyniera.pl, www.ilot85lat.pl oraz www.facebook.com/erainzyniera, 

www.facebook.com/instituteofaviation 

• Wyniki Konkursu zostaną umieszczone na stronie internetowej Instytutu 

Lotnictwa www.ilot.edu.pl, www.erainzyniera.pl, 

www.facebook.com/erainzyniera, www.facebook.com/instituteofaviation oraz na 

stronie internetowej jubileuszu 85-lecia Instytutu Lotnictwa www.ilot85lat.pl   

17 listopada 2011 roku. O wynikach Konkursu uczestnicy zostaną powiadomieni 

drogą elektroniczną bądź telefonicznie, 

• Wszystkie prace plastyczne nadesłane na Konkurs nie będą zwracane autorom  

i przechodzą na własność Organizatora, 

• Nadesłane na Konkurs dane osobowe uczestników mogą być przetwarzane przez 

Organizatora wyłącznie w celu wykonywania ich obowiązków związanych  

z Konkursem oraz w celach informacyjno-marketingowych Organizatora. Dane 

będą chronione zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U. Nr 

133/97, poz. 883 z późn. zm.). Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo dostępu 

do treści swoich danych oraz ich poprawiania lub usunięcia. 

• Uczestnik, w przypadku otrzymania nagrody wyraża zgodę na publikację, 

utrwalanie i zwielokrotnianie oraz publiczne wykorzystanie swojego wizerunku 

oraz imienia i nazwiska bez ograniczeń czasowych i terytorialnych w materiałach 

reklamowych Organizatora, w szczególności w reklamach prasowych, publikacjach 

internetowych. 

• 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 na wystawach 

organizowanych w celu popularyzacji programu Era Inżyniera, 

• W sprawach nie objętych Regulaminem decyduje Organizator. 


