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REGULAMIN KONKURSU 
Plastycznego dla Dzieci 

z okazji Światowego dnia zwierząt 

„Psie troski” 
 

§ 1 

Organizatorem konkursu plastycznego „Psie Troski”, zwanego dalej konkursem jest Fundacja Serce Świata - 

z siedzibą w Warszawie przy ul. Boreckiej 25, zwana dalej Organizatorem. 

Sponsorem nagrody głównej jest Trener Biznesu Martyna Księżniakiewicz 

 

 

§ 2 

Cel 
Celem konkursu jest umożliwienie dzieciom i młodzieży zaprezentowanie swojego talentu a także 

możliwość stworzenia ilustracji do książki „Psie Troski”. 

 

 

§ 3 

Temat konkursu 
„Psie Troski”, roboczy tytuł; „Pies ze schroniska najlepszym przyjacielem człowieka". 

 

 

§ 4 

Zadanie 
Stworzenie ilustracji do fragmentów książki „Psie Troski” 

 

 

§ 5 

Uczestnicy 
W konkursie mogą brać udział dzieci w wieku przedszkolnym i uczniowie szkół podstawowych klas 1-3. 

 

 

§ 6 

Warunki uczestnictwa 
Każdy uczestnik konkursu wykonuje jedną pracę w formacie A4 wybranymi przez siebie technikami 

plastycznymi (rysowanie, malowanie, wyklejanie, wydzieranie itp.). 

Wykonane prace należy wysłać do 04.11.2022 (liczy się data stempla pocztowego). 

Na odwrocie każdej pracy należy wpisać: 

- imię, nazwisko i wiek autora, 

- tytuł pracy 

- kontakt mailowy do opiekuna grupy/ klasy. 
Pozyskane dane osobowe będą wykorzystane do kontaktu związanego z informowaniem o konkursach oraz 

do wyłonienia zwycięzcy i przyznania nagrody. 

Poprzez podanie danych osobowych uczestnik i reprezentowana przez niego instytucja wyrażają zgodę na 

opublikowanie jego nazwiska w ksiązce i materiałach dotyczących noweli „Psie Troski” z opracowaniem 

lekturowym. 

§ 7 

Termin i warunki dostarczenia prac 
Prace należy przesłać pocztą na adres ul. Borecka 25, 03-034 Warszawa z dopiskiem: ”Psie Troski” 

do 04.11.2022 (liczy się data stempla pocztowego). 

Prace przesłane po terminie nie będą oceniane. 

Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe podczas przesyłki. 

Prace przechodzą na własność organizatora, nie będą odsyłane. 
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Autor ilustracji zrzeka się praw autorskich i zgadza się na wykorzystywanie prac przez Organizatora 

bezpłatnie. 

 

 

§ 8 

Zasady przyznawania nagród 
O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje powołana w tym celu Komisja Konkursowa, zwaną dalej 

Komisją. Komisję powołuje Organizator. 

Posiedzenie Komisji przewidziane jest na dzień 07.11.2022 

Prace nie spełniające warunków regulaminowych nie będą klasyfikowane przez Komisję. 

Decyzja Komisji jest ostateczna i nieodwołalna. 

Laureaci konkursu zostaną opublikowani na stronie internetowej fundacji www.serceswiata.org . 

Termin sposób oraz miejsce wręczenia nagród będzie opublikowane na stronie www.serceswiara.org 

 

 

§ 9 

NAGRODY 
Autorzy najlepszych prac otrzymają nagrody oraz dyplomy. 

Nagroda za Pierwsze miejsce: LAPTOP 
Nagroda druga i trzecia: sprzęt elektroniczny 

Autorzy wyróżnionych prac otrzymają upominki. 

Zwycięskie Prace zostaną wydrukowane i opublikowane w książce „Psie Troski” z opracowaniem 

lekturowym. 

Autorzy zwycięskich prac otrzymają egzemplarz książki z ilustracjami i autografem autora książki P. Toma 

Justyniarskiego. 

 

Wszystko o konkursie na Facebooku: www.serceswiata.org 

 


