REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO
„MOJA SZKOŁA WCZORAJ I DZISIAJ”

§1
Postanowienia ogólne
Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie plastycznym
„Moja szkoła wczoraj i dzisiaj”
1. Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie.
2. Regulamin konkursu obowiązujący uczestników zamieszczony jest na stronie http://zs-bielawa.pl/
3. Konkurs rozpoczyna się 1 sierpnia 2021 r. i trwa do 1 października 2021 r.

§2
Cele Konkursu
Celem konkursu jest:
1. Rozwijanie wrażliwości, wyobraźni i umiejętności plastycznych.
2. Popularyzacja działań plastycznych i poszerzanie wiedzy z zakresu różnych technik plastycznych.
3. Promowanie Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie.
4. Ukazanie międzypokoleniowego dziedzictwa w związku z Jubileuszem Zespołu Szkół i Placówek

Kształcenia Zawodowego w Bielawie.

§3
Warunki uczestnictwa
1. Konkurs adresowany jest do uczniów i absolwentów

Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia

Zawodowego w Bielawie.
2. Prace nadesłane na konkurs muszą być pracami własnymi, nigdzie wcześniej niepublikowanymi.
3. Prace mogą być wykonane w dowolnych technikach plastycznych: pastele, farby plakatowe, pisaki,

rysunek kredkami, grafika itp.
4. Minimalny format pracy A4.
5. Praca plastyczna winna być opisana na odwrocie wg powyższego wzoru:

Imię, nazwisko
Wiek
Adres
Imię, nazwisko , telefon kontaktowy uczestnika lub opiekuna.
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6. Do pracy należy dołączyć poprawnie wypełniony Formularz Zgłoszeniowy wraz z wymaganym

Oświadczeniem (Załącznik numer 1 Regulaminu).
Prace bez powyższych dokumentów nie będą poddane ocenie konkursowej!
7. Udział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem praw autorskich na wykorzystanie

prac w celach promocyjnych konkursu.
8. Osoby nadsyłające prace konkursowe wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu

swoich danych osobowych (Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych; tekst
jednolity: Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm).
9. Prace zgłoszone do konkursu nie będą zwracane autorom.

§4
Ocena prac konkursowych
1. Prace należy składać do dnia 1 października 2021 r., bezpośrednio w siedzibie

Zespołu Szkół i

Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie lub za pośrednictwem poczty, kuriera na adres: ul.
Żeromskiego 41, 58-260 Bielawa.
2. O wyłonieniu laureatów konkursu decyduje Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora.
3. Komisja Konkursowa pod uwagę weźmie:

 umiejętność doboru tematu pracy,
 jakość wykonania,
 oryginalność.
4. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne.

§5
Ogłoszenie wyników Konkursu
1. Lista laureatów wraz ich pracą konkursową zostanie opublikowana na stronie internetowej Zespołu

Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie http://zs-bielawa.pl/
2. Prace laureatów będą prezentowane na wystawie pokonkursowej w siedzibie Zespołu Szkół i Placówek

Kształcenia Zawodowego w Bielawie
3. Zakończenie konkursu odbędzie się 20 października 2021 r.

§6
Nagrody
1. Osobom wyróżnionym w konkursie organizator przyzna nagrody rzeczowe.
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§7
Postanowienia końcowe
1. Niniejszy Regulamin jest jedynym i wyłącznym dokumentem określającym zasady i warunki

prowadzenia konkursu.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zagubione, niekompletne, uszkodzone lub opóźnione

zgłoszenia do konkursu powstałe bez winy Organizatora.
3. Koszty przygotowania oraz złożenie pracy konkursowej wynosi wyłącznie Uczestnik konkursu. Koszty

przejazdu do miejsca odebrania nagrody również nie obciążają Organizatora.
4. W uzasadnionych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo zmian w Regulaminie oraz

unieważnienia konkursu w każdym czasie aż do ogłoszenia wyników konkursu i wyboru Laureatów.
5. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy obowiązującego prawa,

a w szczególności Kodeksu cywilnego.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie praw autorskich osób trzecich przez autora

pracy zgłoszonej do konkursu.
7. Ewentualne spory między Organizatorem a Uczestnikiem konkursu będą rozstrzygane polubownie.
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Załącznik nr 1 Regulaminu konkursu
Konkurs plastyczny
,,Moja szkoła wczoraj i dzisiaj”

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
1.

Dane personalne uczestnika:

Imię i Nazwisko:……………………………………………………………………………………….
Data urodzenia:………………………………………………………………………………………..
Adres:………………………………………………………………………………………………….
Tel. kontaktowy …………………………………………………

2.

Imię, nazwisko i numer telefonu kontaktowego Opiekuna:

…………………………………………………………………………………………………………………

OŚWIADCZENIE
Podpisuje opiekun prawny uczestnika lub uczestnik osobiście.
1. Wyrażam zgodę na przeniesienie praw autorskich do pracy zgłoszonej na konkurs plastyczny
,,Moja szkoła wczoraj i dzisiaj”, organizowany przez Zespół Szkół i Placówek Kształcenia
Zawodowego w Bielawie.
2. Z treścią Regulaminu zapoznałam/ -em się i akceptuję wszystkie jego warunki.
3. Ponadto, wyrażam zgodę na rozpowszechnianie przez Zespół Szkół i Placówek Kształcenia
Zawodowego w Bielawie (jedynie do celów promocyjnych) fotografii zawierających wizerunek mój
(dot. uczestnika powyżej 18 roku życia) lub mojego podopiecznego.
4. Oświadczam, że zapoznałem/-ałam się z Regulaminem konkursu, akceptuję go, zobowiązuję się do
przestrzegania oraz oświadczam, iż praca przekazana na konkurs jest wykonana samodzielnie i nie
narusza praw autorskich osób trzecich.

Wyrażam

zgodę

na

przetwarzanie

moich

(dot.

uczestnika

powyżej

18

roku

życia)

lub mojego podopiecznego danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji konkursu plastycznego
„Moja szkoła wczoraj i dzisiaj” (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych;

tekst jednolity: Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).

…………………………….
data

………………………………
podpis
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