
  

 

                                           PARLAMENT EUROPEJSKI 

 

 POSEŁ DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 

ELŻBIETA ŁUKACIJEWSKA 

 

Regulamin Konkursu na projekt statuetki nagrody „Kobieta Aktywna” 

§1 

Elżbieta Łukacijewska, Poseł do Parlamentu Europejskiego ogłasza konkurs na projekt statuetki 

nagrody „Kobieta Aktywna”. 

§2 

Celem Konkursu jest wybór projektu statuetki nagrody „Kobieta Aktywna”, która przyznawana będzie 

w trakcie kolejnych edycji Konferencji „Kobieta Aktywna” organizowanych przez Elżbietę 

Łukacijewską, Poseł do Parlamentu Europejskiego. 

§3 

Warunki jakie powinien spełniać projekt: 

Projekt powinien odpowiadać randze wydarzenia jakim jest Konferencja „Kobieta Aktywna”, z którą 

ma być identyfikowany. 

Statuetka „Kobieta Aktywna” powinna w sobie zawierać przekaz zgodny z założeniami 

Konferencji „Kobieta Aktywna”, a mianowicie propagowanie aktywności, przedsiębiorczości, 

niezależności wśród mieszkanek Podkarpacia. 

§4 

Warunki uczestnictwa: 

1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół plastycznych, studentów kierunków 

artystycznych uczelni wyższych oraz słuchaczy Uniwersytetów Trzeciego Wieku z terenu 

Podkarpacia. 

2. Autorem projektu jest jedna osoba. 

3. Każdy z uczestników może przedstawić dowolną liczbę projektów. 

4. Zgłoszone projekty należy przedstawić w formie ilustracji, dokumentacji foto, renderów. 

5. Do zgłoszonego projektu należy dołączyć informację z danymi autora – imię, 

nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, e-mail. 

 

§5 

Forma i technika projektów zależy od zgłaszającego projekt: 



Projekt powinien być dostosowany do założeń wykonawczych nagrody. 

Specyfikacja wykonawcza: 

- wysokość statuetki:  15 – 20 cm, 

- projekt powinien zawierać miejsce na umieszczenie tabliczki grawerowanej z następującymi 

informacjami: nazwa nagrody, laureat nagrody, data otrzymania. 

§6 

Termin i warunki dostarczania prac: 

Projekty należy przesłać do dnia 17.02.2013 r. drogą elektroniczną na adres e-amil: karolina 

@lukacijewska.pl lub przesłać na adres: Biuro Poselskie Elżbiety Łukacijewskiej, Poseł do 

Parlamentu Europejskiego, ul. Bernardyńska 2/3a, 35-069 Rzeszów. O zachowaniu terminu decyduje 

data nadania. 

§7 

Zasady rozstrzygnięcia Konkursu: 

1. Wyboru projektu dokonuje Kapituła Konkursowa, do której należą: 

- ELŻBIETA ŁUKACIJEWSKA, Poseł do Parlamentu Europejskiego, 

- LUCYNA MIZERA, Dyrektor Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli, 

- JACEK HAZUKA, artysta malarz, którego obrazy wzbogacają kolekcje publiczne oraz 

prywatne w Europie, Azji, Ameryce Północnej oraz Australii. 

2. Nadesłane pracy w dniach od 18.02.2013 r. do 27.02.2013 r. zostaną umieszczone na profilu 

Facebook Organizatora, gdzie za pośrednictwem Internautów odbędzie się głosowanie na najlepszy 

projekt. Wyniki głosowania zostaną wzięte pod uwagę Kapituły Konkursowej podejmującej 

ostateczną decyzję co do wyboru zwycięzcy Konkursu. 

3. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do nie wybrania żadnego ze zgłoszonych projektów. 

§8 

Autor wybranego projektu z chwilą wyboru przeniesie na Organizatora, nieodpłatnie, na zasadzie 

wyłączności, wszelkie prawa dotyczące dzieła, w tym majątkowe prawa autorskie na wszystkich 

polach eksploatacji. 

§9 

Nagroda: 

1. Organizator przewiduje jedną nagrodę główną w postaci wyjazdu dla dwóch osób do Brukseli, 

na zaproszenie Elżbiety Łukacijewskiej, Poseł do Parlamentu Europejskiego. 

2. O wyniku Konkursu zwycięzca zostanie poinformowany drogą mailową w dniu 28.02.2012 r. 

3. Oficjalne wyniki Konkursu zostaną ogłoszone w trakcie IV Edycji Konferencji „Kobieta 

Aktywna”. Wtedy również nastąpi wręczenie nagrody. 


