Regulamin konkursu na projekt tablicy upamiętniającej nadanie
Szkole Podstawowej w Sulmierzycach imienia księcia Józefa Poniatowskiego
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Założenia ogólne.
 Głównym założeniem konkursu jest włączenie uczniów Szkoły
Podstawowej w Sulmierzycach, a także mieszkańców społeczności
lokalnej w przygotowanie uroczystości nadania szkole imienia
oraz budzenie uczuć patriotycznych i społecznych wśród dzieci, młodzieży
i dorosłych.
Przedmiot konkursu.
 Celem konkursu jest wyłonienie projektu tablicy pamiątkowej
przeznaczonej do zamontowania wewnątrz budynku.
 Konkurs jest skierowany do uczniów Szkoły Podstawowej
w Sulmierzycach (z klas IV - VIII oraz III gimnazjum)
oraz do mieszkańców Gminy Sulmierzyce.
Zakres rzeczowy i forma opracowania.
 Uczestnicy konkursu wykonują dowolną techniką plastyczną w formacie
A3 projekt tablicy upamiętniającej postać księcia Józefa Poniatowskiego.
 Projekt powinien zawierać hasło (np. cytat związany z postacią), a także
zarys sylwetki (części lub całości) ksiecia Józefa Poniatowskiego
lub symbole kojarzone z tą postacią, nazwę szkoły oraz miejscowość i datę
(Sulmierzyce, 7 maja 2019r.).
Kryteria oceny.
 Projekty będą oceniane pod względem estetyki, pomysłowości
oraz możliwości realizacji zaproponowanych rozwiązań.
Termin konkursu i miejsce składania prac.
 Prace należy składać w sekretariacie Szkoły Podstawowej
w Sulmierzycach do 30 września 2018r.
 Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest złożenie w sekretariacie szkoły
załączników nr 1 i 2 do Regulaminu.
Komisja konkursowa.
 Komisja konkursowa wyłoni zwycięzcę, którego projekt w całości
lub części zostanie wykorzystany w tworzeniu tablicy pamiątkowej
z okazji nadania Szkole Podstawowej w Sulmierzycach imienia księcia
Józefa Poniatwoskiego.
 W przypadku braku wyłonienia zwycięzcy istnieje możliwość
wykorzystania elementów poszczególnych prac przy tworzeniu ostatecznej
wersji projektu.
Nagrody:
 wykonanie tablicy pamiątkowej z okazji nadania Szkole Podstawowej
w Sulmierzycach imienia księcia Józefa Poniatwoskiego wg zwycięskiego
projektu (w całości lub części) oraz nagroda rzeczowa.
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 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych,
b. nieodpłatną publikację (prezentowanie publicznie w dowolny sposób, w tym
m.in. w Internecie) pracy konkursowej uczestnika, jego wizerunku, imienia,
nazwiska, informacji o miejscowości, w której mieszka i/lub o szkole, do której
uczęszcza, w ramach promocji konkursu oraz działalności organizatora,
c. wykorzystanie

pracy

lub

jej

elementów

do

przygotowania

tablicy

upamiętniającej nadanie Szkole Podstawowej w Sulmierzycach imienia księcia
Józefa Poniatowskiego.
2. Odmowa dostarczenia dokumentów wymaganych w Regulaminie skutkuje
odrzuceniem zgłoszonej pracy konkursowej.

IX.

Koordynatorzy konkursu: Katarzyna Kulbat i Ewa Małecka.

Załączniki do Regulaminu:
1. Załącznik nr 1 - Karta zgłoszeniowa pełnoletniego uczestnika konkursu;
2. Załącznik nr 2 - Karta zgłoszeniowa niepełnoletniego uczestnika konkursu;
3. Załącznik nr 3 - Oświadczenie o nieodpłatnym przeniesieniu praw autorskich
na organizatora konkursu oraz przetwarzaniu danych osobowych;

Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu na projekt tablicy upamiętniającej
nadanie Szkole Podstawowej w Sulmierzycach imienia księcia Józefa Poniatowskiego

UWAGA!
Prace bez dołączonych i 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

ADRES DOMOWY UCZESTNIKA:
ulica .............................................................................................................................................
nr domu …………………………………………………………………………………….......
kod pocztowy ..............................................................................................................................
miejscowość .................................................................................................................................
telefon kontaktowy......................................................................................................................
e-mail ..........................................................................................................................................

Załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu na projekt tablicy upamiętniającej
nadanie Szkole Podstawowej w Sulmierzycach imienia księcia Józefa Poniatowskiego

UWAGA!
Prace bez dołączonych i prawidłowo wypełnionych oraz podpisanych: KARTY ZGŁOSZENIA
i OŚWIADCZENIA nie wezmą udziału w konkursie. DANE OSOBOWE I TELEADRESOWE –

PROSIMY WYPEŁNIĆ PISMEM DRUKOWANYM.

Autor pracy (dla osób poniżej 18 roku życia) ........................................................................
klasa ..........................................................
OPIEKUN PRAWNY:

Imię .......................................................

Nazwisko ………………………...........................

............................................................................
czytelny podpis opiekuna prawnego

Proszę wypełnić, jeśli uczestnik nie jest uczniem Szkoły Podstawowej w Sulmierzycach
ADRES DOMOWY UCZESTNIKA:
ulica .............................................................................................................................................
nr domu …………………………………………………………………………………….......
kod pocztowy ..............................................................................................................................
miejscowość .................................................................................................................................
telefon kontaktowy......................................................................................................................
e-mail ..........................................................................................................................................

Załącznik nr 3 do Regulaminu konkursu na projekt tablicy upamiętniającej
nadanie Szkole Podstawowej w Sulmierzycach imienia księcia Józefa Poniatowskiego

OŚWIADCZENIE O NIEODPŁATNYM PRZENIESIENIU PRAW AUTORSKICH
NA ORGANIZATORA KONKURSU ORAZ PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Ja niżej podpisany/a …………………………………...................jako autor/przedstawiciel
ustawowy

dziecka/opiekun

prawny

dziecka

(imię

i

nazwisko

dziecka)

………………………………………………, będący autorem pracy/będącego autorem pracy
– zwanej dalej jako „utwór” – do konkursu na projekt tablicy upamiętniającej nadanie Szkole
Podstawowej w Sulmierzycach im. księcia Józefa Poniatowskiego organizowanego przez
Szkołę

Podstawową

w

Sulmierzycach,

ul.

Szkolna

4,

98-338

Sulmierzyce

dla uczniów Szkoły Podstwowej w Sulmierzycach oraz mieszkańców Gminy Sulmierzyce,
oświadczam, iż jestem uprawniony/a do przeniesienia majątkowych praw autorskich
do utworu w zakresie wskazanym w niniejszym oświadczeniu.
Jako autor/przedstawiciel ustawowy/opiekun prawny autora przenoszę nieodpłatnie
na Organizatora autorskie prawa majątkowe do utworu.
Autorskie prawa majątkowe do utworu przechodzą na Organizatora w momencie podpisania
niniejszego oświadczenia i dają Organizatorowi prawo do nieograniczonego w czasie
wykorzystania utworu i rozporządzania nim, w tym zezwolenie na rozporządzenie
i korzystanie z opracowania utworu w kraju i za granicą bez ponoszenia przez Organizatora
dodatkowych opłat. Organizator nabywa autorskie prawa majątkowe na następujących polach
eksploatacji:
a) publiczne prezentowanie, wyświetlanie, odtwarzanie;
b) reemitowanie, w tym za pośrednictwem sieci kablowych i satelitarnych;
c) wykorzystywanie w celach informacyjnych i promocji,
d) wykorzystanie utworu w całości lub części do przygotowania tablicy upamiętniającej
nadanie Szkole Podstawowej w Sulmierzycach im. księcia Józefa Poniatowskiego.
Jako autor/przedstawiciel ustawowy autora/ opiekun prawny autora utworu zezwalam
Organizatorowi na rozporządzanie i korzystanie z opracowań utworu w zakresie wskazanym
powyżej.

Jako autor/przedstawiciel ustawowy autora/opiekun prawny autora utworu oświadczam, że
utwór jest autorstwa mojego/mojego dziecka i że w związku z wykonaniem utworu
i przeniesieniem majątkowych praw autorskich nie naruszam w żaden sposób praw osób
trzecich.
Jako autor/przedstawiciel ustawowy autora/opiekun prawny autora wyrażam zgodę
na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji konkursu,
zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz.
1000). Przetwarzane dane (imię i nazwisko, szkoła, praca plastyczna) mogą być publikowane
zgodnie z powyższymi zasadami. Jestem świadomy/a, że mam prawo dostępu do treści
swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne.
Jako autor/przedstawiciel ustawowy autora/opiekun prawny autora utworu wyrażam zgodę
na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka/podopiecznego dla potrzeb niezbędnych
dla realizacji konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych
osobowych. Przetwarzane dane (imię i nazwisko, szkoła, praca plastyczna) mogą być
publikowane zgodnie z powyższymi zasadami. Jestem świadomy/a, że mam prawo dostępu
do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne.

............…………………………..
(data i podpis - autor/przedstawiciel ustawowy

autora/opiekun prawny autora)

............…………………………..
(data i podpis Organizatora)

