Regulamin rejonowego konkursu plastycznego
dla uczniów szkół i przedszkoli

1. Organizator
1.1. Organizatorami konkursu są: Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny oraz Szkoła
Podstawowa nr 5 w Czerwionce – Leszczynach .
2. Temat konkursu
2.1. Przedmiotem konkursu jest wykonanie przez uczniów szkół i przedszkoli pracy
plastycznej będącej ilustracją do wybranej legendy zamieszczonej w Kalendarzu gminnych
legend i opowieści.
3. Cele konkursu
3.1. Pobudzanie aktywności twórczej, rozwijanie kreatywności uczniów, promocja dziedzictwa
kulturowego regionu, wymiana doświadczeń artystycznych dzieci i młodzieży, zachęcanie do
odwiedzania ciekawych miejsc na terenie Śląska.
4. Warunki uczestnictwa
4.1. Konkurs adresowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniów klas 1 – 4 szkół
podstawowych.
4.2. Uczestnik konkursu może zgłosić do konkursu tylko jedną pracę.
4.3. Format pracy: A3.
4.4. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.
4.5. Praca złożona na konkurs musi stanowić oryginalną twórczość osoby biorącej udział
w konkursie. Uczestnik oświadcza, że przysługują mu autorskie prawa majątkowe i autorskie prawa
osobiste do zgłoszonej pracy.
4.6. Uczestnicy konkursu zobowiązani są do podania swoich danych osobowych poprzez
wypełnienie karty zgłoszenia do konkursu. Ponadto osoby niepełnoletnie zobowiązane są
do dołączenia zgody rodzica/opiekuna prawnego na udział w konkursie. Kartę zgłoszenia (oraz
zgodę rodzica/opiekuna prawnego) należy złożyć razem z pracą.
4.7. Technika wykonania pracy plastycznej jest dowolna (rysunek, malarstwo), z wyjątkiem grafiki

komputerowej.
4.8. Autorem pracy może być tylko jedna osoba.
4.9. Prace złożone na konkurs nie mogą być wcześniej publikowane.
4.10. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z konkursu prac/projektów odbiegających
od tematu konkursu.
4.11. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania, zmiany lub przedłużenia konkursu
w razie wystąpienia przyczyn od niego niezależnych.
4.12. Organizatorowi przysługuje prawo do unieważnienia konkursu bez podania przyczyny oraz
niewyłaniania zwycięzcy.
4.13. W celu wyłonienia zwycięzcy konkursu zostanie powołane jury. Prace będą oceniane ze
względu na:
 zgodność z regulaminem;
 poprawność merytoryczną;
 pomysłowość;
 czytelność przekazu;
 estetykę wykonania.
4.14. Konkurs trwa od dnia ogłoszenia do końca marca 2019 roku.
Autorzy najlepszych prac otrzymają nagrody i dyplomy.
4.15. Prace konkursowe mogą być prezentowane i wykorzystane w celu ich dalszej promocji.
4.16. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych (imię,
nazwisko, wizerunek) do celów udziału w konkursie zgodnie z art. 6 ust.1 pkt. a Ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016).
4.17. Udział w Konkursie oraz przekazanie danych osobowych przez Uczestnika są dobrowolne.
Osoba, której dane osobowe przetwarzane są w związku z Konkursem, ma w każdym momencie
prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania, aktualizacji,
uzupełniania i usuwania, na warunkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych.
4.18. Dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody.
4.19. Przy odbieraniu nagrody uczestnik konkursu zobowiązany jest podać swoje imię i nazwisko
oraz potwierdzić je czytelnym podpisem.
4.20. Podanie swoich danych osobowych oraz potwierdzenia ich podpisem podczas odbioru
nagrody jest dobrowolne, jednak niezbędne do wzięcia udziału w konkursie.
4.21. Laureat konkursu jest zobowiązany odebrać nagrodę w konkursie w terminie 14 dni od
momentu wręczenia nagród pozostałym laureatom.
4.22. Nagrody w konkursie nie podlegają wymianie na gotówkę lub inną nagrodę rzeczową.

4.23. Praca zgłoszona do konkursu nie może naruszać przepisów prawa, praw własności
intelektualnej osób trzecich, dóbr osobistych osób trzecich, dobrych obyczajów, zawierać treści
uznanych powszechnie za obraźliwe, wulgarne, dyskryminacyjne, rasistowskie lub nawołujących
do nienawiści na tle religijnym lub rasowym lub z powodu innej cechy, orientacji lub wyznania.
4.24. Zgłoszenie pracy do konkursu traktowane jest jako równoznaczne z akceptacją regulaminu
oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z zapisami Ogólnego
Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016).
4.25. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania imienia, nazwiska i informacji
o laureatach konkursu, a także nadesłanych prac oraz umieszczania tych informacji w materiałach
reklamowych, mediach i internecie.
4.26. Administratorem podanych danych osobowych udostępnionych przez uczestników konkursu
będzie Organizator.
4.27. We wszystkich spornych kwestiach stroną decydująca jest Organizator konkursu.
4.28. Interpretacji regulaminu dokonuje Organizator.
4.29. Na odwrocie pracy muszą znaleźć się następujące informacje: imię i nazwisko autora oraz,
jeżeli praca została wykonana pod kierunkiem nauczyciela także jego imię i nazwisko, nazwa
szkoły/przedszkola.
4.30. Prace należy składać lub przesyłać do:
Szkoły Podstawowej nr 5 im. Henryka Sienkiewicza
ul. Szkolna 3
44-230 Czerwionka - Leszczyny
telefon: 32 43 12 946

z dopiskiem – konkurs „ legendy”
OŚWIADCZENIE RODZICÓW/OPIEKUNÓW UCZESTNIKA:
Zgłaszam moje dziecko
…………………………………………………………………………………….…………………
(imię i nazwisko, rok urodzenia uczestnika konkursu)

do Rejonowego Konkursu Plastycznego dla uczniów szkół i przedszkoli .
Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z Regulaminem Konkursu .
Oświadczam, iż zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U z
2016 r., poz.922) wyrażam zgodę* na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka do celów
związanych z udziałem dziecka w konkursie oraz na opublikowanie na stronach internetowych
Organizatora Konkursu danych mojego dziecka: imienia, nazwiska, nazwy szkoły, przedszkola
oraz uzyskanego wyniku, zdjęcia .
Miejscowość i data

Czytelny podpis rodziców/opiekunów

Karta zgłoszenia do Rejonowego Konkursu Plastycznego
dotyczącego śląskich legend
Imię i nazwisko uczestnika konkursu / wiek/ klasa /placówka
..................................................................................................
………………………………………………………………………
Imię i nazwisko opiekuna
…………………………………………………………………… .
Adres do korespondencji:
..............................................................................................
Telefon kontaktowy:
...............................................................................................
E - mail:
................................................................................................
(data i miejscowość)
……………………………………………………………………
(podpis uczestnika/opiekuna)
……………………………

