
REGULAMIN UCZESTNICTWA W WYSTAWIE

„ADWOKAT OKIEM DZIECKA”

§ 1

1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się uczestnictwo w Wystawie –

„Adwokat okiem dziecka", zwany dalej „Wystawą”.

2. Przedmiotem uczestnictwa w Wystawie jest przygotowanie najciekawszej własnoręcznej

pracy w dowolnie wybranej przez Uczestnika technice plastycznej przedstawiającej tematykę

„Adwokat okiem dziecka”.

3. Wystawa odbywa się zgodnie z niniejszym Regulaminem.

4. Organizatorem Wystawy jest: Okręgowa Rada Adwokacka Izby Adwokackiej w Lublinie,

Al. Racławickie 8, 20-037 Lublin; dane kontaktowe: adres Al. Racławickie 8, 20-037 Lublin,

e-mail: sekretariat@ora.lublin.pl

§ 2

1. Przyjmowanie prac plastycznych odbywa się w dniach 15.01–28.02.2019 roku.

2. Prace plastyczne można nadsyłać, we wskazanym w ust. 1 powyżej terminie, pocztą tra-

dycyjną  na  adres  Organizatora  wystawy:  Okręgowa  Rada  Adwokacka  Izby  Adwokackiej

w Lublinie, Al. Racławickie 8, 20-037 Lublin, z dopiskiem: Wystawa lub przynosić osobiście

do siedziby Okręgowej Rady Adwokackiej Izby Adwokackiej w Lublinie, Al. Racławickie 8,

20-037 Lublin od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00–16:00.

3. Wystawa prac plastycznych odbędzie się w dniu 30 marca 2019 roku w foyer Filharmonii

im. Henryka Wieniawskiego w Lublinie w godzinach 10.00–14.00.

§ 3

1. Uczestnikami Wystawy mogą być dzieci i młodzież w wieku do lat 18.

2. Uczestnictwo w Wystawie jest dobrowolne.

3. Warunkiem uczestnictwa jest wyrażenie przez przedstawiciela ustawowego dziecka zgody

na przetwarzanie  danych osobowych dziecka,  którą należy  dołączyć  do pracy plastycznej

(treść zgody wraz z informacją o przetwarzaniu danych zawarta jest w formularzu stanowią-

cym załącznik do Regulaminu) oraz podanie danych osobowych dziecka: imienia, nazwiska,

wieku i miejscowości zamieszkania dziecka.

§ 4

1. Przesłana praca powinna być przygotowana samodzielnie,  w dowolnie wybranej  przez

Uczestnika technice plastycznej, w formacie nie większym niż format kartki A3.



2. Każdy z uczestników Wystawy może przesłać tylko jedną pracę.

3. Każdy z uczestników Wystawy otrzyma dyplom uczestnictwa w Wystawie, który zostanie

wręczony w terminie ustalonym odrębnie.

§ 5

1. Praca przygotowana przez Uczestnika nie może naruszać praw lub dóbr osób trzecich,

w tym w szczególności praw autorskich lub innych praw na dobrach niematerialnych lub ma-

terialnych.

2. Zgłaszając się do uczestnictwa w Wystawie, Uczestnik oświadcza i tym samym potwier-

dza, że zgłoszona przez niego kreacja plastyczna jest jego autorstwa oraz że przysługują mu

autorskie prawa majątkowe i osobiste, w tym prawo do wysyłania jej na Wystawę.

3. Przesyłając pracę plastyczną, Uczestnik wyraża zgodę na rozpowszechnianie jej w celach

związanych z przeprowadzeniem Wystawy i wręczeniem dyplomów w środkach masowego

przekazu.

§ 6

1. Regulamin uczestnictwa w Wystawie dostępny jest w siedzibie Organizatora. 

2. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Wystawy.

3. Wykładnia i interpretacja regulaminu należy wyłącznie do Organizatora Wystawy.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do modyfikacji postanowień niniejszego Regulaminu,

a tym samym zasad Wystawy nawet w trakcie jego trwania, w ramach celowości przeprowa-

dzenia akcji.

5. Organizator  nie ponosi odpowiedzialności  za problemy techniczne,  powstałe  w trakcie

przesyłania prac plastycznych na Wystawę i wynikające z nich opóźnienia w nadejściu zgło-

szeń.

Załącznik: Formularz zgody i klauzuli informacyjnej.


