
   

Regulamin konkursu na projekt 

tablicy upamiętniającej    

75. rocznicę powstania harcerstwa w Międzyzdrojach   
   

  I.   Organizator Konkursu.   

X Szczep „Gniazdo” ZHP, ul. Kolejowa 33, 72-500 Międzyzdroje.   

   

II. Termin konkursu i miejsce składania prac konkursowych.   

Prace konkursowe można składać w siedzibie Organizatora Konkursu (Centrum Integracji Społecznej,  ul. 

Kolejowa  33, 72-500 Międzyzdroje, Harcówka X Szczepu „Gniazdo” ZHP, Sala nr 16, III piętro) lub w skrzynce 

na listy przed wejściem do budynku do dnia 30 września 2021r.   

   

III. Przedmiot i założenia konkursu.   

1. Celem konkursu jest wybór projektu tablicy pamiątkowej w formie płaskorzeźby przeznaczonej do 

zamontowania na elewacji zewnętrznej budynku dawnej szkoły w Międzyzdrojach (ul. Kolejowa 33), 

upamiętniającej kształtowanie się od 1947 roku ruchu zuchowego i harcerskiego w Gminie Międzyzdroje. 

Projektowana tablica-płaskorzeźba ma nawiązywać do harcerskiego dziedzictwa oraz zawierać następujący 

tekst:   

  … „Ja wiem, że to trzeba lubić. Jak ktoś nie ma duszy harcerskiej, że tak się wyrażę, to nie będzie tego 

atrakcyjnie prowadził. Trzeba mieć duszę harcerza, no ja miałam od początku, od małego, także wiele 

poświęciłam.” ...  

 phm. Lucyna Marchelak (1941-2021)  

Komendantka X Szczepu im. Krzysztofa Arciszewskiego ZHP  

w Międzyzdrojach   

    

2. Konkurs jest o tematyce patriotycznej i ma charakter otwarty, skierowany jest do dzieci i młodzieży (za 

zgodą rodzica/prawnego opiekuna) oraz osób pełnoletnich, które kiedyś należały do harcerstwa lub 

obecnie działają jako zuchy lub harcerze na terenach Gminy Międzyzdroje i nie tylko, do osób które bardzo 

są przywiązane lub wyrażają chęć przynależności do działalności harcerskiej.   

   

IV. Zakres rzeczowy i forma opracowania.   

1. Projekt tablicy-płaskorzeźby uwzględniający tekst oraz akcenty harcerskie (motyw odzwierciedlający 

działalność zuchową i harcerską na Międzyzdrojskiej ziemi) powinien wskazywać symbolikę harcerską i 

narodową.    

2. Pracę konkursową należy przedstawić czarno-białego w formie szkicu ołówkowego na kartce papieru 

formatu A3, albo w formie projekt zapisanego cyfrowo na płycie CD w grafice wektorowej lub rastrowej 

(600 dpi).      

3. Umieszczenie pamiątkowej tablicy ma nastąpić na terenie lub na elewacji budynku dawnej szkoły w 

Międzyzdrojach (Centrum Integracji Społecznej, ul. Kolejowa 33) na zachodniej ścianie, przed wejściem 

do budynku.   

4. Tablica, którą zaprojektuje uczestnik konkursu ma być wykonana w materiale kamiennym lub 

metaloplastycznym o gwarantowanej trwałości, odpornym na wandalizm i warunki atmosferyczne.   



5. Orientacyjne wymiary projektowanej tablicy-płaskorzeźby: 70 cm x 50 cm.    

   

V. Opakowanie i oznakowanie pracy.   

Pracę konkursową wraz z kartą zgłoszeniową z wypełnionymi danymi osobowymi (wzór karty 

zgłoszeniowej stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu) należy wysłać lub dostarczyć w zamkniętej 

kopercie do siedziby Organizatora Konkursu. Na kopercie należy umieścić opis: „Konkurs na projekt tablicy 

upamiętniającej 75. rocznice powstania harcerstwa w Międzyzdrojach”.   

   

VI. Postanowienia dotyczące przejścia autorskich praw majątkowych do wybranej pracy 

konkursowej.   

1. Uczestnicy konkursu ponoszą pełną odpowiedzialność za to, że przysługują im pełne i niczym 

nieograniczone prawa autorskie do nadsyłanych prac konkursowych i że prace konkursowe (ich treść i 

forma) nie naruszają praw osób trzecich, zwłaszcza praw autorskich lub dóbr osobistych, w rozumieniu 

ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2018r. poz. 1191 t.j. z 

póżn. zm.).   

2. Nagrodzona praca konkursowa przechodzi na własność Organizatora Konkursu łącznie z autorskimi 

prawami, a z wyłączeniem niezbywalnych praw autorskich.    

3. Organizator Konkursu uprawniony jest do wykorzystania nagrodzonego projektu tablicy według swego 

uznania i zgodnie z aktualnymi potrzebami. Autor nagrodzonego projektu przenosi nieodpłatnie na X 

Szczep „Gniazdo” ZHP autorskie prawa majątkowe na następujących polach eksploatacji: utrwalanie 

wizerunku tablicy dowolną techniką, wprowadzanie do pamięci komputera, zwielokrotnienie dowolną 

techniką, rozpowszechnianie wizerunku dzieła – wystawianie, publiczne udostępnianie.   

   

VII. Nagrody.   

1. Przyznana zostanie wyłącznie I nagroda rzeczowa w wysokości 1.000,00 zł.   

2. Komisja konkursowa w drodze wyjątku może przyznać wyróżnienie w wysokości 500,00 zł. 

3. Na tablicy pamiątkowej w nagrodę zostanie umieszczone imię i nazwisko laureata konkursu, jako autora 

wygranego projektu.    

   

VIII. Sposób podania do wiadomości rozstrzygnięcia konkursu.   

Informacja o wynikach konkursu zostanie zamieszczona w serwisach informacyjnych Gminy 

Międzyzdroje oraz Powiatu Kamińskiego, na portalu społecznościowym Facebook X Szczepu „Gniazdo” 

ZHP.   

   

IX. Zastrzeżenia Organizatora Konkursu.   

1. Konkurs nie zostanie rozstrzygnięty w przypadku, gdy żadna z prac nie spełni warunków konkursu. 

Organizator Konkursu zastrzega sobie również prawo do ewentualnego niewyłonienia zwycięzcy 

konkursu.   

2. Prace złożone po wyznaczonym terminie będą wykluczone z udziału w konkursie.   

3. Komisja konkursowa zastrzega sobie możliwość wystąpienia o dodatkowe informacje do uczestników 

konkursu.   

4. Werdykt Komisji Konkursowej jest ostateczny i niezaskarżalny.   



5. Zastrzega się możliwość publicznej prezentacji prac po zakończeniu przewodu konkursowego i ogłoszeniu 

wyników.   

6. Po rozstrzygnięciu konkursu zostaną ujawnieni autorzy poszczególnych prac.   

7. Złożone prace konkursowe nie będą odsyłane.   

8. Wszelkie koszty związane z uczestnictwem w konkursie oraz przygotowaniem projektu tablicy ponosi 

uczestnik konkursu.   

9. Dane osobowe uczestników przetwarzane będą przez Organizatora Konkursu na cele organizacji konkursu 

i późniejszej prezentacji imion i nazwisk autorów zwycięskiej pracy. Wyrażenie zgody na przetwarzanie 

danych osobowych w zakresie określonym w regulaminie jest warunkiem wzięcia udziału w konkursie. 

Przetwarzanie danych osobowych obejmować będzie następujący zakres danych: imię, nazwisko, adres 

zamieszkania lub korespondencyjny, telefon, adres e-mail oraz następujący zakres czynności: zbieranie, 

utrwalanie, przechowywanie, przetwarzanie i opracowywanie. Przetwarzanie danych osobowych odbywać 

się będzie na zasadach przewidzianych Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1.   

Dane osobowe podawane są przez uczestników dobrowolnie, a uczestnicy mają prawo wglądu do danych 

oraz ich poprawiania.    

         



KARTA ZGŁOSZENIOWA   

Konkurs na projekt tablicy upamiętniającej 75. rocznicę powstania harcerstwa w Międzyzdrojach   

   

Ja, niżej podpisany/a   

……………………………...…………………………………………………………………………………... 

zamieszkały/a …………….....…………………………………………………………………………………... 

adres do korespondencji …………………………………………………………………………………………  

numer telefonu ……………………………………… e-mail …………………………………...………………   

Jakie były lub są twoje powiązania z harcerstwem w Międzyzdrojach? (np. zuch/ zuchunka  w latach 80;  

zastępowy w (nr) Drużynie Harcerskiej / Gromadzie Zuchowej od [data]; rodzic zucha / harcerza ): ………….  

…………………………………………………………………………………………………………………..  

Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego w przypadku nieletniego uczestnika konkursu oraz  kontaktowy   

  

numer telefonu:   ….……………………………………………………………………..………………………    

   

Jako rodzic / opiekun prawny wyrażam zgodę na uczestnictwo  ………………………………………….……..    

   

w konkursie na projekt tablicy upamiętniającej 75. rocznicę powstania harcerstwa w Międzyzdrojach   

   

  …………………………..               

                       podpis rodzica/ opiekuna prawnego   

   

1) oświadczam, że jako zgłaszający pracę konkursową do udziału w konkursie jestem jej wyłącznym autorem. 

Stwierdzam, że praca w żaden sposób nie narusza praw osób trzecich, ani obowiązujących przepisów 

prawa;   

2) oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem konkursu i akceptuję jego postanowienia;   

3) wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. 

UE L Nr 119, s. 1.     

      

  …………………………..         

                                  Data i podpis autora pracy   

 ……………………………………………                           



Data i potwierdzenie rodzica/opiekuna prawnego   w 

przypadku nieletniego autora pracy   


