
   
 

REGULAMIN KONKURSU 

"Rzeczpospolita Obojga Narodów jako lider demokracji w nowożytnej Europie" 

§ 1. Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem konkursu jest Hufiec ZHP Kutno.  

2. Konkurs realizuje zadanie publiczne współfinansowane ze środków Prezydenta Miasta Kutno. 

3. Uczestnikami konkursu są uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych działających 

na terenie Miasta Kutno, którzy do 27 kwietnia 2016 roku godz. 23:59 zgłoszą chęć udziału 

w konkursie przesyłając formularz zgłoszenia (załącznik nr 1) oraz projekt plakatu na adres 

kutno@zhp.pl. 

4. W ramach konkursu 3 maja 2016 roku o godz. 13:00 w Kutnowskim Domu Kultury odbędzie się 

sesja plakatowa, podczas której uczestnicy konkursu przedstawią swoje prace w dwuminutowych 

prezentacjach. Wydarzeniu towarzyszyć będzie wykład specjalistów z dziedziny historii dotyczący 

tematyki konkursu. 

5. Regulamin konkursu znajduje się na stronie: www.kutno.zhp.pl 

6. Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią integralną część zgłoszenia uczestnictwa w konkursie 

i obowiązują wszystkich uczestników. 

§ 2. Zasady uczestnictwa 

1. Warunkiem udziału w konkursie jest przesłanie formularza zgłoszenia uczestnictwa 

(załącznik nr 1) dostępnego na stronie internetowej: www.kutno.zhp.pl na adres kutno@zhp.pl. 

2. Uczestnicy mogą tworzyć i prezentować plakaty w zespołach jedno- lub dwuosobowych. 

3. Uczestnictwo w konkursie może mieć charakter czynny lub bierny. 

4. Uczestnik czynny winien jest: 

4.1. Zgłosić chęć udziału w konkursie do 27 kwietnia 2016 roku za pomocą formularza 

zgłoszeniowego. 

4.2. Przesłać projekt plakatu do 27 kwietnia 2016 roku zgodnie z następującymi wymaganiami 

technicznymi: 

Format: B2 (500 x 707 mm) 

Orientacja: pionowa 

Wersja cyfrowa: format PDF, wielkość pliku do 10 MB 



   
 

4.3. Uczestniczyć w sesji plakatowej 3 maja 2016 roku prezentując w formie ustnej tematykę 

własnego plakatu (max. 2 min). 

5. Uczestnik bierny to osoba, która uczestniczy w sesji plakatowej bez własnej prezentacji. 

Wstęp na sesję i część wykładową jest bezpłatny i otwarty dla wszystkich zainteresowanych, nie 

wymaga nadsyłania formularza zgłoszenia. 

6. Organizator zobowiązuje się do wydruku plakatów nadesłanych przez uczestników. 

7. Potwierdzenie rejestracji otrzymane drogą elektroniczną jest jednoznaczne z przyjęciem 

zgłoszenia. O niezakwalifikowaniu zgłoszenia, z przyczyn merytorycznych bądź formalnych, 

zainteresowana osoba zostanie poinformowana odrębnie drogą elektroniczną. 

8. Organizator ma prawo nie dopuścić uczestnika do udziału w konkursie w przypadku, gdy nie 

spełni on warunku zapisanego w punkcie 3.1. 

9. Rezygnacja uczestnika z udziału w konkursie winna być dokonana w formie pisemnej i wysłana na 

adres Hufca ZHP Kutno. 

§ 3. Ocena wystąpień 

1. Uczestnicy czynni poddani zostaną ocenie w trybie konkursu. 

2. Ocenie podlegają: część merytoryczna i estetyczna plakatów, prezentacje w ramach wystąpień 

ustnych. 

3. Wyniki konkursu zostaną przedstawione na sesji plakatowej oraz zamieszczone na stronie 

internetowej Hufca ZHP Kutno. 

4. Każdy uczestnik otrzyma certyfikat udziału w sesji plakatowej. 

§ 4. Reklamacje 

1. Wszelkie reklamacje uczestników konkursu wobec organizatora powinny być zgłaszane w formie 

pisemnej listem poleconym na adres siedziby organizatora. 

2. Reklamacje uczestników konferencji mogą być zgłaszane nie później niż w terminie 14 dni od dnia 

zakończenia konkursu. 

3. Po upływie wyżej określonych terminów żadne reklamacje nie będą rozpatrywane. 

§ 5. Postanowienia końcowe 

1. Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu uczestnictwa w konkursie będą rozstrzygane przez sąd 

właściwy dla siedziby organizatora. 



   
 
2. Wysłanie formularza zgłoszeniowego oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu, 

a także przestrzegania przepisów porządkowych oraz wszelkich innych ustaleń dokonanych 

między uczestnikiem, a organizatorem. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu 

cywilnego. 

4. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. 133 z dnia 

29 października 1997 roku poz. 833.) Organizator konkursu nie przekazuje, nie sprzedaje i nie 

użycza zgromadzonych danych osobowych uczestników innym osobom lub instytucjom. 

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy uczestników, które mogą zostać zgubione, 

zniszczone lub skradzione podczas konkursu. 

6. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia na 

terenie obiektów, w których prowadzone są jakiekolwiek działania związane z konkursem. 

7. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania zasad etyki właściwych dla nauki, tj. wystrzegania 

się zachowań opisanych jako guest-authorship, ghostwriting, plagiat, auto-plagiat, jak również 

zobowiązani są do umieszczenia informacji o źródłach cytowanych w pracy. 

8. Wszystkie wykryte formy nieetycznego zachowania będą tępione zgodnie z dostępnymi środkami 

prawnymi. 

 

 

  



   
 

ARKUSZ ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA 

w konkursie 

"Rzeczpospolita Obojga Narodów jako lider demokracji w nowożytnej Europie" 

 

Nazwa i adres szkoły  

 

 

 

Autorzy  

 

1 

Imię i nazwisko  

e-mail  

nr telefonu  

 

2 

Imię i nazwisko  

e-mail  

nr telefonu  

Tytuł plakatu  

 

 


