
 

 

Regulamin Konkursu Artystycznego  

z okazji organizowanego koncertu  

„Marki da Ukrainy”  

 

 

 

W ramach koncertu „Marki dla Ukrainy” (dalej: Koncert) organizowanego w dniu 21.04.2022 

roku na Scenie Mareckiego Centrum Edukacyjno – Rekreacyjnego (dalej: MCER), Spółka 
Mareckie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. (dalej: Organizator) ogłasza konkurs artystyczny pod 

tytułem „Radosna twórczość dla Ukrainy” (dalej: Konkurs). 

 

Celem Konkursu jest okazanie wsparcia i solidarności z narodem ukraińskim w związku z 

trwającą wojną na Ukrainie, przy uwzględnieniu wydarzeń oraz aktualnej sytuacji politycznej 

w Europie oraz na Świecie. 

 

Mając na względzie powyższe, zapraszamy wszystkich zdolnych i utalentowanych dorosłych, 
dzieci i młodzież do udziału w Konkursie. Zachęcamy do przedstawienia Waszych twórczych 

pomysłów w formie rysunków, obrazów, rękodzieła w dowolnej technice i formie (makramy, 

obrazy, dekoracje ścienne, rzeźby itp.). Ostateczny termin dostarczania prac to 19.04.2022 

roku. 

 

Finałowe prace zostaną zlicytowane bezpośrednio po Koncercie na Scenie MCER. Pozostałe 
prace zostaną wystawione na aukcji charytatywnej trwającej w dniach 22.04.2022 r. – 

24.04.2022 r. (godzina 20:00), która będzie widoczna na naszych profilach w mediach 

społecznościowych. Cały dochód zostanie przekazany na pomoc ukraińskich uchodźców 
przybyłych do Marek. 
 
 

I. Zasady udziału w Konkursie: 

 

1. Konkurs skierowany jest do dzieci, młodzieży i dorosłych. Przedmiotem konkursu jest 

przygotowanie pracy artystycznej w dowolnym formacie i przy wykorzystaniu dowolnej 

formy i techniki, inspirowanej sztuką ludową i tradycjami ukraińskimi, z mottem pokoju 

na świecie oraz spokoju wewnętrznego.  
2. Technika wykonania: 

• Malarstwo – farby plakatowe, farby akrylowe, akwarela, tusz kolorowy; 

• Rysunek –  kredki świecowe, ołówkowe, markery, pisaki;  

• Rękodzieło – dowolna technika; 

• Technika mieszana – dowolna interpretacja tematu. 

3. Każdy uczestnik może zgłosić na Konkurs tylko jedną pracę. 
4. Praca powinna zawierać na odwrocie czytelny opis, zawierający:  

• imię i nazwisko oraz wiek autora; 



 

• adres zamieszkania; 

• imię i nazwisko opiekuna prawnego (w przypadku niepełnoletniego uczestnika 

Konkursu); 

• wypełnione i podpisane Załączniki nr 1 i nr 2 do niniejszego Regulaminu. 

5. Pracę należy przesłać w kopercie z dopiskiem „KONKURS” lub złożyć osobiście w 

siedzibie Organizatora (recepcja biura): 

 

Mareckie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. 

ul. Wspólna 40, p. I, 05-270 Marki 

w terminie do dnia 19.04.2022 r.  

 

6. Zgłoszenie udziału w Konkursie jest uznane za kompletne po otrzymaniu przez 

Organizatora pracy konkursowej i wszystkich wymaganych dokumentów odpowiednio 

wypełnionych przez uczestnika lub odpowiednio przez rodziców/opiekunów prawnych 

uczestników. 

7. Prace niespełniające zasad uczestnictwa przewidzianych w Regulaminie Konkursu nie 

będą podlegały ocenie konkursowej. 

8. Uczestnik lub odpowiednio rodzice/opiekunowie prawni składając zgłoszenie 
konkursowe oświadczają, że wyrażają zgodę na uczestnictwo w Konkursie na 

warunkach opisanych w Regulaminie Konkursu i w pełni akceptują zapisy Regulaminu 
oraz jego Załączników. Jednocześnie wyrażają zgodę na nieodpłatne przekazanie pracy 
na aukcję charytatywną z której całkowity dochód zostanie przekazany na rzecz 

ukraińskich uchodźców przybyłych do Marek. 

 

II. Terminy 

 

1. Prace konkursowe przyjmowane są w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19.04.2022 

roku.  

2. Po tym terminie lista uczestników zostaje zamknięta, a kolejne zgłoszenia prac nie będą 
przyjmowane. 

3. Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora dokona oceny każdej pracy 

artystycznej. Oceniane będą: 

• adekwatność do tematyki Konkursowej; 

• walory artystyczne; 

• precyzyjność i estetyka wykonania pracy; 

• szczególna pomysłowość; 
• ilość wożonej pracy; 

• oryginalne ujęcie tematu. 

4. Prace konkursowe muszą być przygotowane samodzielnie, a uczestnicy muszą posiadać 

wszelkie prawa autorskie do zgłoszonych prac. Nie mogą to być prace opublikowane 
wcześniej lub prace, które zostały przedstawione w innych konkursach. 



 

5. Rodzice lub opiekunowie prawni uczestników odpowiadają za oryginalność prac 

konkursowych, gwarantują ich autorstwo i ponoszą całkowitą i wyłączną 
odpowiedzialność w przypadku ewentualnych roszczeń osób trzecich. 

6. Prace zgłaszane do Konkursu nie mogą naruszać prawa ani praw osób trzecich, w tym w 

szczególności dóbr osobistych osób trzecich, a także ogólnie przyjętych norm 
obyczajowych. 

7. W przypadku naruszenia obowiązującego prawa, praw osób trzecich, postanowień 
niniejszego Regulaminu, Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia pracy 
konkursowej z Konkursu bez obowiązku poinformowania uczestnika. 

8. Udział w Konkursie jest bezpłatny. 
9. Wszystkie prace konkursowe zostaną zaprezentowane i wyeksponowane we foyer 

głównym na parterze budynku MCER w specjalnie zaaranżowanej galerii prac w dniu 

Koncertu i będą udostępnione dla wszystkich gości i odwiedzających obiekt klientów. 

 

III. Komisja konkursowa 

 

1. Organizator powoła komisję konkursową (dalej: Komisja), która oceni nadesłane prace i 

wyłoni zwycięzców Konkursu. Decyzje Komisji są ostateczne, bez możliwości złożenia 
reklamacji lub odwołania się.  

2. Nagrodzone prace mogą być wykorzystane do promocji obiektu MCER, a w 

szczególności materiałów promocyjnych (plakat, kartka itp.) z informacją o autorze.  

 

IV. Nagrody 

 

1. Po Koncercie w dniu 21.04.2022 roku, na Scenie MCER, Komisja ogłosi 3 zwycięzców 
Konkursu i przyzna za zajęcie I, II i III miejsca nagrody w postaci podwójnych 

zaproszeń na wybrane wydarzenie kulturalne organizowane na Scenie MCER w roku 

2022.  

2. Nagrodzone prace będzie można od razu wylicytować w ramach aukcji charytatywnej o 

której mowa w ust. 3 poniżej. Aukcja zostanie przeprowadzona na zasadach 

określonych w Regulaminie aukcji, stanowiącym Załącznik nr 3 do niniejszego 

Regulaminu. 

3. Pozostałe prace zostaną wystawione na aukcji charytatywnej, która będzie widoczna na 
profilach Organizatora w mediach społecznościowych od dnia 22.04.2022 roku do dnia 

24.04.2022 roku do godziny 20:00. 

 

V. Prawa autorskie 

 

1. Przystępując do Konkursu na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie, 

uczestnik lub odpowiednio opiekun prawny/rodzic w imieniu uczestnika Konkursu 

oświadcza, że: 
a) uczestnikowi przysługują wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do 

nadesłanej pracy konkursowej; 

b) zgadza się na opublikowanie pracy w mediach społecznościowych Organizatora; 



 

c) wyraża zgodę, zgodnie z załączonym oświadczeniem, na przekazanie 

nieograniczonych jakimikolwiek prawami osób trzecich autorskich praw 

majątkowych do pracy wraz z prawem zezwalania na wykonywanie zależnego 
prawa autorskiego, 

d) zwalnia Organizatora Konkursu z odpowiedzialności z tytułu opublikowania 

nadesłanych prac. 

2.  W przypadku, gdyby którekolwiek z oświadczeń, o których mowa w niniejszym 

Regulaminie okazało się niezgodne ze stanem faktycznym i/lub prawnym uczestnik lub 

odpowiednio rodzic/opiekun prawny, w przypadku ewentualnych roszczeń osób 
trzecich, ponosi wyłączną i całkowitą odpowiedzialność oraz oświadcza, że ureguluje 

wszystkie związane z tym faktem poniesione przez Organizatora szkody. Ponadto, w 

sytuacji, o której mowa powyżej, uczestnik podlega dyskwalifikacji z Konkursu i 

zobowiązany jest do niezwłocznego zwrotu przyznanej przez Organizatora nagrody. 

 

VI. Przetwarzanie danych osobowych 

 

1. Udział w Konkursie jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu oraz wymaga 
wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym m.in. do 

przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu, wręczenia nagród. 
2. Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Organizator. 

 

VII. Postanowienia końcowe 

 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdować będą 

przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy ustawy o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub przesunięcia terminów Konkursu 

oraz zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. Informacja o ewentualnych zmianach 

zostanie zamieszczona na stronie internetowej Organizatora Konkursu. 

3. O sprawach nieuregulowanych w Regulaminie decyduje Organizator. Od decyzji 

Organizatora nie przysługuje odwołanie. 
 

VIII. Załączniki do regulaminu 

 

1. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych. 

2. Oświadczenie o przeniesieniu autorskich praw majątkowych i zezwoleniu na 
korzystanie z utworu (pracy konkursowej). 

 


