REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO
NA PROJEKT SZTANDARU
SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SULMIERZYCACH

§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy Regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa warunki uczestnictwa
w

konkursie

plastycznym

„Konkurs

na

projekt

sztandaru

Szkoły

Podstawowej

w Sulmierzycach”, zwanym dalej „Konkursem” a także kryteria oceny prac konkursowych
i warunki nagradzania zwycięzców.
2. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa w Sulmierzycach (Dyrektor oraz Zespół
koordynujący realizację projektu nadania szkole patrona), zwana dalej „Organizatorem”.
3. Osobami odpowiedzialnymi za przebieg konkursu są: Iwona Deryngier i Krystyna Pietrzyk.
§2
CEL I TEMAT
1. Głównym celem konkursu jest stworzenie projektu, który będzie wzorcem lub
inspiracją do powstania sztandaru szkolnego.
2. Konkurs ma również na celu rozwijanie kreatywności i wrażliwości artystycznej
uczestników, rozbudzenie fantazji i wyobraźni twórczej, poszerzanie wiedzy z zakresu
różnych technik plastycznych, popularyzację plastycznej twórczości dzieci i dorosłych oraz
umożliwienie uczestnikom konkursu zaprezentowania swojego talentu.
3. Tematem konkursu jest nawiązanie w projekcie do postaci księcia Józefa Poniatowskiego.
4. Projekt powinien uwzględniać następujące elementy:
 awers – prawa strona sztandaru ma zawierać pełną nazwę szkoły:
Szkoła Podstawowa imienia księcia Józefa Poniatowskiego w Sulmierzycach
oraz obraz graficzny związany z nadanym imieniem (np. symbol, postać, motto, cytat).
 rewers – wzorzec urzędowy (symbole narodowe Polski – barwy i godło).
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§3
UCZESTNICY
1. Konkurs ma charakter otwarty i skierowany jest do wszystkich zainteresowanych osób.
Mogą w nim wziąć udział wszyscy mieszkańcy gminy Sulmierzyce.
2. Przystąpienie do Konkursu oraz akceptacja poniższego Regulaminu następuje
w momencie podpisania przez pełnoletniego uczestnika lub rodzica/opiekuna prawnego
reprezentującego niepełnoletniego uczestnika, Karty zgłoszeniowej (załącznik nr 1), którą
należy przesłać lub dostarczyć wraz z pracą konkursową do siedziby Organizatora.
§4
WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Udział w Konkursie i podanie danych związanych z udziałem w nim są całkowicie
dobrowolne.
2. Każdy uczestnik konkursu może zgłosić maksymalnie 3 prace konkursowe, wykonane
wybraną przez siebie dowolną płaską techniką plastyczną (rysunek, malarstwo, grafika,
kolaż). Format prac: A3.
3. Praca oddana na konkurs musi być pracą własną, nigdzie wcześniej niepublikowaną
i nieprzedstawianą na innych konkursach; oddanie pracy na konkurs jest jednoznaczne ze
złożeniem deklaracji o tych faktach.
4. Praca musi być opisana. Do pracy należy dołączyć Kartę zgłoszenia (załącznik nr 1 do
Regulaminu). Brak Karty zgłoszeniowej jest równoznaczny z wyłączeniem pracy z Konkursu
ze względów formalnych.
5. Poprzez podanie danych osobowych uczestnik wyraża zgodę na opublikowanie jego
nazwiska i wizerunku w materiałach pokonkursowych i na stronie internetowej Organizatora.
6. Z chwilą zgłoszenia do Konkursu, prace przechodzą na własność Organizatora,
nie podlegają zwrotowi. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego ich
wykorzystania (druku w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie, używania ich
w Internecie oraz w innych formach utrwaleń, nadających się do rozpowszechniania).
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7. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przejściem majątkowych praw
autorskich na rzecz Organizatora bez prawa do wynagrodzenia twórcy.
8. Do pracy konkursowej powinno być załączone podpisane przez pełnoletnich uczestników
Konkursu

lub

przedstawicieli

ustawowych

(opiekunów

prawnych)

niepełnoletnich

uczestników, stosowne oświadczenie, którego treść zawiera załącznik nr 2 do Regulaminu.
9. Nadesłanie prac oznacza akceptację warunków Konkursu i regulaminu, którego ostateczna
interpretacja należy do Komisji Konkursowej. Żadne odwołania nie zostaną uwzględnione.
§5
TERMIN I WARUNKI DOSTARCZENIA PRAC
1. Prace plastyczne należy dostarczyć lub przesłać wraz z Kartą zgłoszenia (załącznik nr 1),
oraz odpowiednim oświadczeniem (załącznik nr 2) do sekretariatu Szkoły Podstawowej
w Sulmierzycach lub do szkolnej biblioteki do 30 września 2018 roku z dopiskiem „Konkurs
na projekt sztandaru”. Adres: Szkoła Podstawowa w Sulmierzycach, ul. Szkolna 4, 98-338
Sulmierzyce.
2. Prace przesłane po terminie nie będą oceniane.
§6
ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD
1. O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje powołana w tym celu Komisja Konkursowa,
zwana dalej Komisją. Członków komisji powołuje Organizator.
2. W skład Komisji Konkursowej wchodzą: Dyrektor Szkoły, przedstawiciele Rady
Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego.
3. Organizator określa termin i miejsce obrad Komisji, lecz nie później niż do 18 października
2018 roku.
4. Komisja dokona wyboru najlepszej pracy konkursowej oraz przyzna wyróżnienia.
5. Kryteria oceny prac konkursowych:
- zgodność z tematem,
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- interpretacja własna tematu,
- walory artystyczne,
- kompozycja.
6. Komisja zastrzega sobie prawo do wykorzystania całych projektów bądź ich części,
do wprowadzenia zmian w projektach lub wykorzystania więcej niż jednego projektu.
7. Decyzja Komisji jest ostateczna i nieodwołalna. Odwołania nie zostaną uwzględnione.
§7
NAGRODY
1.

Nagroda główna:
 wykonanie sztandaru wg zwycięskiego projektu;
 pamiątkowa tabliczka z nazwiskiem autora projektu, która zostanie umieszczona
w gablocie, w której przechowywany będzie sztandar;
 nagroda rzeczowa ufundowana przez Dyrektora szkoły;
 satysfakcja z tego, że projekt zostanie zrealizowany, a sztandar będzie przez wiele lat
towarzyszył wszystkim oficjalnym uroczystościom szkolnym.

2. Ponadto zostaną przyznane wyróżnienia najciekawszych prac, których autorzy otrzymają
pamiątkowe dyplomy. Wyróżnione prace opublikowane zostaną na stronach internetowych
Organizatora.
3. Wszyscy uczestnicy Konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy.
4. Prace konkursowe zostaną zaprezentowane na pokonkursowej wystawie w budynku szkoły
w dniu 7 maja 2019 roku w czasie trwania uroczystości nadania szkole imienia księcia Józefa
Poniatowskiego.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania dodatkowych nagród specjalnych.
6. Nagrodzeni laureaci zostaną powiadomieni o werdykcie Komisji Konkursowej
telefonicznie lub mailowo.
7. Wyniki konkursu zostaną podane na stronie internetowej Organizatora Konkursu
www.szkolasulmierzyce.pl
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§8
DANE OSOBOWE
1. Przystępując do Konkursu, uczestnik wyraża zgodę na:
a.

przetwarzanie

przez

Organizatora

jego

danych

osobowych

na

potrzeby

przeprowadzenia Konkursu i realizacji jego celów, na warunkach określonych w ustawie
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (załącznik nr 2),
b.

nieodpłatną publikację (prezentowanie publicznie w dowolny sposób, w tym m.in.

w Internecie) pracy konkursowej uczestnika, jego wizerunku, imienia i nazwiska w ramach
promocji Konkursu oraz działalności Organizatora (załącznik nr 2).
2.

Odmowa

dostarczenia

dokumentów

wymaganych

w

Regulaminie

skutkuje

odrzuceniem zgłoszonej pracy konkursowej.
§9
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Udział w Konkursie oznacza zgodę jego uczestnika na warunki określone w niniejszym
Regulaminie.
2. Regulamin Konkursu jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej
szkoły: www.szkolasulmierzyce.pl
4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na stronie internetowej szkoły,
który jest tożsamy z dniem rozpoczęcia konkursu i obowiązuje do czasu jego zakończenia.
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Załącznik nr 1 do Regulaminu „Konkursu plastycznego na projekt sztandaru Szkoły
Podstawowej w Sulmierzycach”
KARTA ZGŁOSZENIA do KONKURSU PLASTYCZNEGO NA PROJEKT
SZTANDARU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SULMIERZYCACH

UWAGA
Prace bez dołączonych prawidłowo wypełnionych oraz podpisanych: Karty Zgłoszenia
i Oświadczenia nie wezmą udziału w konkursie. DANE OSOBOWE I TELEADRESOWE –
PROSIMY WYPEŁNIĆ PISMEM DRUKOWANYM.
AUTOR PRACY (pełnoletni uczestnik konkursu):
Imię ........................................................... Nazwisko ……………………….........................
Rok urodzenia ........................................
..........................................................................
czytelny podpis autora pracy
OPIEKUN PRAWNY (dla osób poniżej 18 roku życia):
Imię ....................................................... Nazwisko ………………………...........................
............................................................................
czytelny podpis opiekuna prawnego
ADRES DOMOWY UCZESTNIKA:
ulica .............................................................................................................................................
nr domu …………………………………………………………………………………….......
kod pocztowy ..............................................................................................................................
miejscowość .................................................................................................................................
telefon kontaktowy......................................................................................................................
e-mail ..........................................................................................................................................
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Załącznik nr 2 do Regulaminu „Konkursu plastycznego na projekt sztandaru Szkoły
Podstawowej w Sulmierzycach”
OŚWIADCZENIE
Przystępując do konkursu, nieodpłatnie przekazuję moją pracę i wyrażam zgodę na
publikowanie jej (w formie: wystaw, elektronicznej i prasowej) przez Organizatora w celach
promocyjnych,

informacyjno-prasowych

oraz

dotyczących

działalności

statutowej

Organizatora.
Wyrażam zgodę na publikację mojego dzieła i wizerunku na potrzeby promocji Szkoły
Podstawowej w Sulmierzycach zgodnie z ustawą z dnia 28.08.1997r. o ochronie danych
osobowych.
Organizator Konkursu oświadcza, że dane osobowe uczestników Konkursu będą
przetwarzane przez Organizatora wyłącznie na potrzeby Konkursu. Uczestnikom Konkursu
przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania. Podanie
danych osobowych jest dobrowolne. Uczestnicy wyrażają zgodę i upoważniają Organizatora
do przetwarzania i udostępniania ich danych osobowych podanych w Karcie zgłoszenia dla
celów przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu, marketingowych oraz statystycznych.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych
w załącznikach na potrzeby realizacji niniejszego Konkursu zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity - Dz. U. z 2016
roku, poz. 922 z późniejszymi zmianami).
Data i miejsce ………………………………………………………………………………
Czytelny podpis autora …………………………………………………………………….
Czytelny podpis opiekuna prawnego ………………………………………………………
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