
Regulamin konkursu plastycznego "DZIECIĘCE RADIO MARZEŃ"  

§ 1

Organizatorem konkursu plastycznego – "Dziecięce Radio Marzeń", zwanego dalej konkursem jest 
Radio 5 Bajer Spółka Jawna.

§ 2

Celem konkursu jest zapoznanie ze specyfiką pracy radia i radiowca oraz promowanie talentów 
plastycznych młodych radiosłuchaczy.

§ 3

Tematem przewodnim konkursu jest: "Dziecięce Radio Marzeń".

§ 4

Praca powinna być wykonana grupowo. Interpretacja tematu jest dowolna i zależna od grupy 
wykonującej pracę. 

§ 5

W konkursie mogą wziąć udział dzieci i młodzież z ełckich i suwalskich przedszkoli i szkół 
podstawowych. 

§ 6

Warunki uczestnictwa:
1. Uczestnicy konkursu wykonują prace w formacie od A3 do A1 wybranymi przez siebie 

technikami plastycznymi (rysowanie, malowanie, wyklejanie, grafika,(z wyłączeniem 
technik komputerowych), itp.). Konkurs nie obejmuje prac przestrzennych.

2. Na odwrocie każdej zgłoszonej do konkursu pracy należy wpisać: nazwę placówki, tytuł 
pracy, imię i nazwisko autorów i osoby do kontaktu, oraz dane teleadresowe.

3. Osoby składające wniosek do pracy konkursowej powinny wyrazić zgodę na przetwarzanie 
danych osobowych. Załączniki są dostępne na stronie internetowej www.bayerfm.eu. Brak 
tych dokumentów skutkuje odrzuceniem pracy konkursowej.

4. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przekazanie praw 
autorskich i praw pokrewnych na rzecz organizatora oraz na zamieszczenie informacji o 
konkursie i jego wynikach w wydawnictwach, publikacjach oraz na stronach www.

5. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem praw autorskich, na 
wykorzystanie prac w celach promocyjnych Konkursu. 

6. Termin nadsyłania prac upływa z dniem 30 maja 2016 roku o godzinie 12:00. Prace 
przesłane po terminie nie będą oceniane.

7. Osoby nadsyłające prace konkursowe wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora 
Konkursu swoich danych osobowych (Ustawa o ochronie danych Osobowych z dnia 29 
sierpnia 1997 roku, Dz. U. Nr 133, poz. 833, z późn. zm). 



§ 7

Zasady przyznawania nagród:
1. O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje powołana w tym celu Komisja Konkursowa 

zwana dalej Komisją, a decyzja Komisji jest ostateczna.

2. Spośród zgłoszonych do konkursu prac komisja wybierze i nagrodzi 3 najlepsze prace z 
Ełku i 3 najlepsze prace z Suwałk. Autorzy otrzymają słodycze.
I miejsce – 50 kg cukierków (krówki)
II miejsce – 30 kg cukierków (krówki)
III miejsce – 20 kg cukierków (krówki)
Ponadto zwycięzcy będą mieli okazję do odwiedzin siedziby Radia Bayer fm i 
uczestniczeniu w realizacji programu na żywo.

§ 8

Prace należy składać do siedziby Radia Bayer fm:
Ełk – ul. Małeckich 3 (III piętro) 
Suwałki – ul. Bulwarowa 5 .

Kontakt: poczta@bayerfm.eu, tel. 87 621 59 00. 


