
 

 

 

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO 

„OBLICZA KIBICOWANIA” 

 

§1 

1. Organizatorem Konkursu plastycznego „Oblicza kibicowania” jest projekt Kibice Razem 

Wrocław. 

2. Współorganizatorami Konkursu są WKS Śląsk Wrocław, spółka Wrocław 2012 oraz Klub 

Kibiców Niepełnosprawnych. 

 

§2 

Cele Konkursu: 

• promowanie pozytywnych aspektów kibicowania, 

• promowanie uczestnictwa w meczach Śląska Wrocław, 

• propagowanie pozytywnego wizerunku kibiców piłkarskich. 

 

§3 

1. Konkurs organizowany jest dla uczniów szkół podstawowych z Wrocławia i miast 

Fanklubów Śląska Wrocław. 

2. Zasięg konkursu obejmuje województwo dolnośląskie. 

 

§4 

1. Zadaniem uczestników Konkursu jest przygotowanie prac plastycznych na papierze 

(format A4 lub A3) przy wykorzystaniu dowolnych technik graficznych. 

2. Prace muszą być poświęcone tematyce kibicowania i mogą przedstawiać np. kibiców 

piłkarskich Śląska Wrocław w drodze na mecz, na stadionie lub po zakończonym widowisku. 

3. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną, samodzielnie wykonaną pracę. 

4. Wszystkie prace na odwrocie powinny być opatrzone następującymi informacjami: 

1) imię, nazwisko i wiek uczestnika Konkursu 

2) nazwa i adres szkoły, klasa 

3) imię i nazwisko nauczyciela/opiekuna wraz z telefonem kontaktowym 

 

 

 

§5 



 

 

 

Konkurs plastyczny „Oblicza kibicowania” rozpoczyna się 13 kwietnia 2015 r. (poniedziałek) i 

potrwa do 8 maja 2015 r. (piątek) 

 

§6 

1. Prace uczniów - zapakowane łącznie - dostarcza szkoła. 

2. Szkoła może złożyć prace konkursowe w siedzibie projektu Kibice Razem Wrocław przy 

ulicy Szewskiej 66/67 A we Wrocławiu lub przesłać je pocztą lub przesyłką kurierską do  

14 maja 2015 roku (decyduje data nadania) na adres: 

KIBICE RAZEM Wrocław 

ul. Szewska 66/67A 

50-139 Wrocław 

z dopiskiem „Oblicza kibicowania” 

 

§7 

1. Oceny prac dokona Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora. 

Prace konkursowe oceniane będą w dwóch kategoriach wiekowych: 

• klasy 1 – 3 szkół podstawowych 

• klasy 4 – 6 szkół podstawowych 

2. Kryteriami oceny będą: 

• trafność doboru tematu pracy, 

• jakość wykonania, 

• oryginalność. 

3. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 18 maja 2015 r. 

4. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne. 

 

§8 

Zwycięzcy Konkursu otrzymają nagrody, które przyznawane są w dwóch kategoriach: 

klasy 1 – 3 i 4 – 6 szkół podstawowych. 

 

I miejsce: 

Piłka z autografami piłkarzy Śląska Wrocław, puchar, gadżety kibica. 

Bilety na mecz Śląska Wrocław oraz zwiedzanie stadionu dla całej klasy ucznia, którego praca 

zwyciężyła w danej kategorii. 

 



 

 

 

II miejsce: 

Puchar, gadżety kibica. 

Stadion tour dla całej klasy ucznia, którego praca zajęła II miejsce w danej kategorii. 

 

III miejsce: 

Puchar, gadżety kibica. 

 

Dodatkowo: dyplomy/podziękowania dla szkół biorących udział w Konkursie. 

 

§9 

Wszystkie prace nadesłane na konkurs zostaną wystawione na trybunie D Stadionu 

Miejskiego we Wrocławiu podczas ostatnich meczów sezonu 2014/15 i w trakcie wakacji. 

 

§10 

Biorąc udział w konkursie uczestnik wyraża zgodę na zastosowanie się do niniejszego 

regulaminu. Dodatkowe informacje o konkursie można uzyskać pod numerami telefonu: 

515-143-315, 515-143-363 

lub za pośrednictwem maila: 

wroclaw@kibice-razem.pl 

 

§11 

Informacje końcowe. 

1. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich do nich 

na rzecz Organizatora, o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawach 

autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994r., Nr 24, poz. 83 z późniejszymi zmianami), 

oraz do publikacji w wydawnictwach wszelkiego typu, wydawanych przez Organizatora oraz 

do zamieszczenia w Internecie. 

2. Dane osobowe uczestników będą wykorzystane wyłącznie w celu wyłonienia zwycięzcy i 

przyznania nagrody. Poprzez podanie danych osobowych uczestnik i reprezentowana przez 

niego instytucja wyrażają zgodę na opublikowanie jego nazwiska w publikacjach 

wydawanych przez Organizatora oraz w Internecie. 

3. Prace niezgodne z Regulaminem lub oddane po terminie nie będą oceniane. 


