REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA UCZNIÓW
SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 14

pt.: „ TRUDY ŻYCIA ŻOŁNIERSKIEGO”

Niniejszy Regulamin stanowi jedyny dokument określający zasady, zakres i warunki
uczestnictwa w konkursie.

§1
Organizator Konkursu
1. Organizatorem konkursu jest 10 Brygada Logistyczna w Opolu i Publiczna Szkoła
Podstawowa nr 14 im. Adama Mickiewicza w Opolu
2. Koordynatorem konkursu jest Anna Słodczyk.
§2
Termin Konkursu
1. Termin dostarczenia prac konkursowych upływa dnia 9 maja 2019r.
2. Rozstrzygnięcie Konkursu odbędzie się podczas uroczystego podsumowania w dniu
14 maja 2019r. z udziałem zaproszonych przedstawicieli 10 Brygady Logistycznej.
Laureaci konkursu wraz z opiekunami zostaną oficjalnie zaproszeni na uroczystości
związane z obchodami 20-lecia 10 Brygady Logistycznej.
§3
Cel Konkursu
1. Celem konkursu jest:
 propagowanie postaw patriotycznych wśród uczniów szkoły podstawowej oraz
kształtowanie poczucia świadomości narodowej i szacunku do munduru,
 rozwijanie zainteresowania polską armią wśród dzieci,
 popularyzacja wiedzy i świadomości o trudach służby żołnierskiej,
 motywowanie uczniów do rozwijania pasji historycznych i artystycznych,
 rozwijanie kreatywności dzieci w zakresie technik sztuki plastycznej,
 ukazywanie różnych form obchodów 20 rocznicy
powstania
10 Brygady
Logistycznej.

§4
Tematyka i format prac
1. Tematem prac plastycznych jest ukazanie służby żołnierzy na różnych płaszczyznach
2. Prace powinny być wykonane w formie: formatu A4 lub A3.
3. W celu nie ograniczania wyobraźni młodych twórców możliwe jest wykorzystanie
różnorodnych środków plastycznego przekazu, m.in.: rysunku, malarstwa, collage-u
i innych technik.
§5
Zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie
1. Konkurs ma charakter otwarty jednoetapowy.
2. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie podzieleni na grupy wiekowe : klasa IIII; IV-VI i VII-VIII szkoły podstawowej.
3. Nauczyciele potwierdzają udział uczniów poprzez dostarczenie prac wraz z
formularzem zgłoszeniowym (załącznik nr 1).
4. Każda praca powinna być zaopatrzona w metryczkę (załącznik nr 2) i dołączona
zgoda rodziców na udział dziecka w konkursie (załącznik 3).
5. Nauczyciele informują uczniów i ich rodziców o konkursie i jego regulaminie.
6. Każda klasa może wytypować do konkursu dowolną liczbę prac.
7. Prace należy dostarczyć do 9 maja 2019 r. na adres Publiczna Szkoła Podstawowa nr
14 im. Adama Mickiewicza w Opolu, ul. Koszyka 21, 45-720 Opole. Z dopiskiem
"Trudy życia żołnierskiego” lub osobiście do Pani Urszuli Kostrzewskiej.
8. Uczestnik konkursu może zgłosić jedną pracę.
9. Dane osobowe uczestnika (imię, nazwisko, klasa, telefon kontaktowy),podane w
formularzu zgłoszeniowym będą przetwarzane przez Publiczną Szkołę Podstawową nr
14 im. Adama Mickiewicza w Opolu, ul. Koszyka 21, 45-720 Opole - administratora,
zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.
Urz. UE L 119 z 04.05.2016) dalej „RODO”, w zakresie i celach związanych z
przeprowadzeniem konkursu, w szczególności w celu komunikowania się z
uczestnikami, wydania nagród oraz promocji konkursu. Najlepsze prace konkursowe
będą publikowane na stronie internetowej szkoły i 10 Brygady Logistycznej oraz
prezentowane podczas wernisażu prac w PSP nr 14 w Opolu.
10. Zgłoszenie pracy do konkursu jest jednoznaczne ze zgodą na przetwarzanie danych
osobowych oraz wykorzystanie wizerunku w materiałach promocyjnych i
informacyjnych oraz prowadzonej dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia
konkursu.

§6
Kryteria oceny prac konkursowych
Zgodność z tematem.
2. Walory artystyczne.
3. Oryginalność i kreatywność w zakresie wykorzystanych materiałów.
§7
1.

Komisja Konkursowa
1. Zgłoszone prace w ramach Konkursu „ Trudy życia żołnierskiego” oceniać będzie
Komisja Konkursowa powołana przez Koordynatora Konkursu złożona z przedstawicieli
organizatorów.
2. Komisja Konkursowa podejmuje decyzję większością głosów. W przypadku równej
liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego Komisji Konkursowej.
3. Komisja Konkursowa sporządza protokół z wykazem laureatów nagrodzonych prac.
4. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i wiążąca oraz nie podlega procedurze
odwoławczej.
§8
Nagrody
1. Komisja Konkursowa spośród zgłoszonych prac dokona wyboru 3 najlepszych w każdej
grupie wiekowej.
2. Komisja Konkursowa może również przyznać wyróżnienia dla autorów prac o
szczególnych walorach artystycznych, którzy nie uzyskali tytułu laureata.
3. Laureaci Konkursu we wszystkich kategoriach otrzymają nagrody rzeczowe oraz
dyplomy.
4. Organizator zastrzega prawo do organizacji wernisażu prac, w którym zostaną
wyeksponowane najlepsze prace konkursowe.
§9
Ogłoszenie wyników Konkursu „Trudy życia żołnierskiego”
1. Ogłoszenie wyników konkursu i uroczyste wręczenie nagród laureatom nastąpi w trakcie
obchodów święta 10 Brygady Logistycznej.
§ 10
Postanowienia końcowe
1. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za odwołanie, zmianę terminu lub
warunków konkursu w wyniku nieprzewidzianych okoliczności.
2. Nadesłane w ramach konkursu prace nie będą zwracane autorom.
3. Organizator zastrzega sobie prawo wykorzystania prac uczestników konkursu do celów
edukacyjnych oraz ich nieodpłatnej publikacji z zachowaniem praw autorskich.

4. O wszystkich
Organizatorzy.
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§ 11
Załączniki do Regulaminu
1. Załącznik nr 1 - formularz zgłoszeniowy
2. Załącznik nr 2 - metryczka
3. Załącznik nr 3 - zgoda rodzica

regulaminem

decydują

Załącznik nr 1

……………………………
/miejscowość, data/

FORMULARZ ZGŁOSZENIA
Konkurs Plastyczny „Trudy życia żołnierskiego”

IMIĘ I NAZWISKO AUTORA

KLASA
KONTAKT :
EMAIL
TELEFON

IMIĘ I NAZWISKO NAUCZYCIELA/
OPIEKUNA PRACY

……………………………
/ Opiekun /

Załącznik nr 2

METRYCZKA

Imię i nazwisko autora pracy:...........................…………………………..................................

Klasa:......……………………………………………………………………….. ……………..

Nauczyciel / opiekun, pod którego kierunkiem została wykonana praca:

………………………………………………………………………………………………….

Załącznik nr 3
ZGODA NA UDZIAŁ W KONKURSIE
Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka:
1. Imię i nazwisko:………………………..…………………………………………………….
2. Klasa dziecka: .………………..……………………………………………………..
w konkursie plastycznym dla uczniów Szkoły Podstawowej nr14

pt. „ Trudy życia żołnierskiego”
Zostałem zapoznany z regulaminem konkursu.
…………………………………………..
Podpis rodzica / opiekuna prawnego
ZGODA
Wyrażam zgodę na utrwalenie i bezpłatne wykorzystanie wizerunku mojego dziecka na stronach
internetowych i w mediach społecznościowych własnych szkoły oraz 10 Brygady Logistycznej
…………………………………………..
Podpis rodzica / opiekuna prawnego
Obowiązek informacyjny
1. Administratorem danych osobowych jest Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14 im. Adama
Mickiewicza w Opolu, ul. Koszyka 21, 45-720 Opole.
2. Dane przetwarzane są w celu realizowania konkursu.
3. Dane są przetwarzane także w celu dokumentowania i informowania o działalności
szkoły, sukcesach i innych osiągnięciach szkolnych uczniów.
4. Dane mogą być udostępniane do partnerów i organizatorów lokalnych tych działań. W
szczególności, informacje mogą być udostępniane w postaci:
a. zgłoszeń do udziału,
b. relacji,
c. sprawozdań,
d. wypracowanych przez uczniów materiałów.
Dane mogą być publikowane i udostępniane:
e. na stronie internetowej szkoły, w mediach (również społecznościowych) oraz w
materiałach promujących działalność szkoły.
f. na stronach internetowych, w mediach (również społecznościowych) oraz w
materiałach z realizowanych działań partnerów szkoły. W szczególności
organizatorów i koordynatorów konkursu, w których biorą udział uczniowie lub
szkoły.
5. W trosce o dane osobowe uczniów, w toku rejestracji lub dokonania zgłoszenia do konkursu,
udostępniany będzie najmniejszy możliwy zakres danych uczniów.
6.W treści publikacji i materiałów mogą pojawić się dane takie jak: imię, nazwisko, klasa, szkoła,
osiągnięte wyniki, wizerunek.
7.Macie Państwo prawo do wglądu i poprawiania treści swoich danych osobowych. Macie
Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec udostępniania danych innym podmiotom.
8.Podanie danych jest dobrowolne, jednocześnie odmowa podania danych lub sprzeciw wobec ich
udostępniania może być powodem braku możliwości udziału w wybranych działaniach.

