
Regulamin konkursu „CZELADNICZEK” 

organizowanego przez  

Cech Rzemieślników i Innych Przedsiębiorców  

w Wodzisławiu Śląskim 

 

§1 

Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem Konkursu jest Cech Rzemieślników i Innych Przedsiębiorców  

w Wodzisławiu Śląskim. 

2. Przedmiotem konkursu jest wykonanie projektu maskotki promującej wodzisławski 

Cech, zwanej dalej „Maskotką”. 

3. Konkurs ma zasięg regionalny i obejmuje powiat wodzisławski. 

4. Patronat honorowy nad konkursem sprawuje Starosta Powiatu Wodzisławskiego – 

Leszek Bizoń. 

5. Konkurs realizowany jest w ramach Roku Rzemiosła w Województwie Śląskim. 

 

§2 

Ogólne warunki udziału w Konkursie 

1. W Konkursie mogą uczestniczyć uczniowie klas IV – VIII publicznych oraz 

niepublicznych szkół podstawowych, znajdujących się na terenie powiatu 

wodzisławskiego. 

2. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny. 

3. Poprzez przystąpienie do konkursu uczestnicy akceptują zasady zawarte w niniejszym 

Regulaminie. 

 

§3 

Cele Konkursu 

Celem Konkursu jest:  

1. wybór projektu maskotki „Czeladniczek”, która może być elementem działań 

promocyjnych związanych z lokalnym rzemiosłem oraz z zawodami rzemieślniczymi; 

2. wspieranie rozwoju i kultury przedsiębiorczości oraz nauki rzemiosła. 

 

 



§4 

Jury Konkursu 

1. Prace będą oceniane pod względem formalnym i merytorycznym przez Jury Konkursu 

powołane przez Starszego Cechu. Jury wyłoni Zwycięzcę Konkursu oraz przyzna 

ewentualne wyróżnienia. Ilość wyróżnień zostanie określona przez Jury. 

2. Jury Konkursu nadzorować będzie prawidłowy przebieg Konkursu. 

3. Projekty niespełniające kryteriów formalnych określonych w Regulaminie, nie będą 

brane pod uwagę. 

4. Projekty spełniające kryteria formalne określone w Regulaminie zostaną ocenione pod 

względem merytorycznym przy zastosowaniu klasyfikacji punktowej stanowiącej 

załącznik do regulaminu pracy Jury Konkursu. 

5. Decyzja Jury Konkursu o przyznaniu nagrody oraz ewentualnych wyróżnień jest 

ostateczna i nie przysługuje od niej prawo odwołania. 

6. Z posiedzenia Jury Konkursu zostanie sporządzony protokół. 

 

§5 

Zakres przedmiotowy Konkursu 

1. Prace konkursowe mogą być przygotowane w dowolnej technice (m.in. akwarele, 

pastele, plakatówki, kredki, masa plastyczna, techniki mieszane, prace przestrzenne, 

grafika komputerowa, prototyp maskotki, itp.). 

2. Kryteria formalne Konkursu na maskotkę „Czeladniczek”: 

a) projekt maskotki musi być podpisany imieniem i nazwiskiem autora pracy  

(w przypadku prac przestrzennych wymagane jest umieszczenie na projekcie trwałej 

informacji z imieniem i nazwiskiem jej autora), 

b) projekt powinien być wykonany samodzielnie przez ucznia, 

c) projekt powinien dotyczyć wyłącznie maskotki typu „pluszak”, 

d) projekt nie może dotyczyć maskotek wykonanych z drewna, twardego plastiku, 

balonów, wydruków 3D itp. Przez projekt rozumie się wykonane w dowolnej 

technice i materiale (rysunek, szkic, wydruk, rzeźba itp) wizualne przedstawienie 

pomysłu na wygląd maskotki. 

3. Kryteria merytoryczne oceny projektu maskotki: 

a) pomysłowość oraz kreatywność, 

b) nawiązanie do rzemiosła (idei istnienia Cechu Rzemieślników i Innych 

Przedsiębiorców w Wodzisławiu Śląskim, wspierające identyfikację oraz ukazujące 



edukacyjny i popularyzujący naukę cel działania placówki), 

c) walory artystyczne pracy (kompozycja, gama kolorystyczna, estetyka wykonania 

projektu). 

§6 

Szczegółowe warunki dotyczące udziału w Konkursie 

1. Każdy uczestnik biorący udział w Konkursie może zgłosić tylko jeden projekt maskotki.  

Prace zbiorowe nie będą brane pod uwagę. 

2. Warunkiem udziału w Konkursie jest dostarczenie Organizatorowi w terminie,  

o którym mowa w § 7 ust. 2, pracy konkursowej wraz z wypełnioną i podpisaną przez 

rodzica/opiekuna prawnego uczestnika Konkursu kartą zgłoszeniową do Konkursu 

„Czeladniczek”, stanowiącą załącznik nr 1 oraz podpisaną klauzulą informacyjną, 

stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. 

3. Prace konkursowe muszą być pracami autorskimi, nienagrodzonymi  

oraz niewyróżnionymi wcześniej w innych konkursach, nieobciążone wadami 

prawnymi lub roszczeniami osób trzecich. 

4. Wszelkie koszty związane z uczestnictwem w Konkursie oraz przygotowaniem pracy 

konkursowej ponosi uczestnik Konkursu. 

 

§7 

Miejsce, termin i sposób składania prac 

1. Pracę należy wysłać pocztą w zamkniętej kopercie (w przypadku pracy przestrzennej  

w opakowaniu tekturowym), z napisem „KONKURS - CZELADNICZEK” na adres:  

Cech Rzemieślników i Innych Przedsiębiorców w Wodzisławiu Śląskim 44 – 300 

Wodzisław Śląski, ul. Zamkowa 5, dostarczyć osobiście pod wskazany wyżej adres  

lub przesłać skan na adres mailowy: biuro@cech.wodzislaw.pl 

2. Termin nadsyłania prac upływa dnia 24 czerwca 2022 r. Organizator Konkursu 

będzie brał pod uwagę datę dostarczenia przesyłki do Organizatora konkursu  

(nie decyduje data stempla pocztowego). 

3. Uczestnik Konkursu dostarcza pracę na własny koszt. 

4. Organizator Konkursu nie bierze odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia  

lub zniszczenia do których doszło podczas wysyłki prac. 

5. Organizator Konkursu nie zwraca nadesłanych prac. Prace mogą zostać wykorzystane 

przez Organizatora w celach dotyczących promocji Cechu Rzemieślników i Innych 

Przedsiębiorców w Wodzisławiu Śląskim. 



 

 

§8 

Zasady przyznawania nagród 

1. W konkursie zostanie przyznana nagroda główna dla autora najciekawszego projektu 

maskotki. 

2. Nagrodą główną jest: Tablet o wartości do 500,00 złotych. 

3. Nie jest możliwe odstąpienie prawa do nagrody osobom trzecim. Nie jest możliwa 

zamiana nagrody lub jej części na jej równowartość w formie pieniężnej. 

4. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do dnia 23 września 2022 roku poprzez 

opublikowanie imienia i nazwiska laureata Konkursu i fotografii przesłanego przez 

niego projektu na profilu Cechu Rzemieślników i Innych Przedsiębiorców  

w Wodzisławiu Śląskim w mediach społecznościowych oraz na stronie internetowej 

www.cech.wodzislaw.pl.  

5. Zwycięzca Konkursu zostanie dodatkowo powiadomiony pisemnie przez Organizatora 

konkursu o szczegółach dotyczących odbioru nagród. 

6. Nagroda zostanie wręczona podczas uroczystości zorganizowanej przez Organizatora 

Konkursu, o czym Zwycięzca zostanie poinformowany mailowo, na wskazany  

w dokumentacji adres mailowy w terminie co najmniej 10 dni przed dniem organizacji 

uroczystości.  

7. Zwycięzca powinien potwierdzić Organizatorowi obecność/nieobecność  

na uroczystości najpóźniej w terminie 3 dni przed dniem uroczystości.  

W przypadku braku potwierdzenia oraz udziału Zwycięzcy w uroczystości zostanie 

ustalony przez strony inny termin odbioru nagrody. 

 

§9 

Prawa autorskie 

1. Z chwilą otrzymania nagrody przez Zwycięzcę Konkursu, Cech Rzemieślników  

i Innych Przedsiębiorców w Wodzisławiu Śląskim nabywa od Autora  

(Zwycięzcy konkursu) wyłączne autorskie prawa majątkowe na wszystkich polach 

eksploatacji, w szczególności wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.  

o prawie autorskim i prawach pokrewnych, (Dz.U; z 2019 r., poz.1231z późn. zm.) tj: 

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką 

egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu 



magnetycznego oraz techniką cyfrową; 

b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - 

wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy; 

c) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w lit. b) - 

publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie  

i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy 

mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. 

2. Po zakończeniu konkursu Zwycięzca i Cech Rzemieślników i Innych Przedsiębiorców  

w Wodzisławiu Śląskim podpisują dodatkową umowę o przeniesieniu praw autorskich  

do projektu Maskotki. 

3. Wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych zwycięzca Konkursu zezwala 

Cechowi Rzemieślników i Innych Przedsiębiorców w Wodzisławiu Śląskim  

na wyłączne wykonywanie praw zależnych do utworu, w tym prawo do powielania 

maskotki w celach komercyjnych. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do niewykonywania osobistych praw autorskich  

do utworu. 

 

§ 10 

Postanowienia końcowe 

1. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo przerwania i zakończenia, zmiany lub 

przedłużenia terminu nadsyłania prac do Konkursu, w razie wystąpienia przyczyn  

od niego niezależnych. 

2. Organizatorowi Konkursu przysługuje prawo do nie wyłaniania zwycięzcy, 

unieważnienia Konkursu, bez podania przyczyny. Wówczas prace zostaną odesłane  

do nadawców na koszt Organizatora Konkursu. 

3. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją treści Regulaminu.  

Osoby, które nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w Regulaminie lub 

podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie wyłączone z Konkursu. 

4. Dodatkowych informacji można uzyskać w sekretariacie Cechu Rzemieślników  

i Innych Przedsiębiorców w Wodzisławiu Śląskim, tel: +48 32 455 49 85/ 519 760 716. 

5. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w zwycięskim 

projekcie. 

6. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do nadania przez siebie nazwy/imienia  

dla nagrodzonego projektu. 


