Regulamin konkursu plastycznego
„Moje ulubione miejsce w Oleśnicy w barwach Oleśnicy”
Konkurs dla uczniów przedszkoli i szkół podstawowych
pod patronatem Burmistrza Miasta Oleśnica

1. Postanowienia ogólne:
1.Temat konkursu jest przedstawienie w dowolnej formie plastycznej swojego
ulubionego miejsca w Oleśnicy. Praca ma być wykonana w barwach naszego
miasta: kolor biały, żółty i czerwony.
2. Celem konkursu jest :
- prezentacja twórczości dzieci ukazująca piękno miasta Oleśnica,
- kształtowanie wśród uczestników konkursu emocjonalnego stosunku do
miasta, w którym się wychowują i mieszkają,
- wzmacnianie poczucia tożsamości lokalnej związanej z tożsamością narodową;
3. Organizatorem konkursu jest Młodzieżowa Rada Miasta Oleśnica, we
współpracy ze Szkołą Podstawową nr 7 im. Jana Pawła II w Oleśnicy
2. Zasady Konkursu:
1. Konkurs jest skierowany do uczniów w trzech kategoriach wiekowych:
- przedszkole – klasa O
- klasa 1 – 3
- klasa 4 – 5
Pracę wykonujemy samodzielnie ( 1 praca – 1 osoba)

2. W konkursie może wziąć udział każdy uczeń, który w terminie do
14.01.2019r. prześle na adres pocztowy (lub osobiście )Szkoły Podstawowej nr
7 im. Jana Pawła II pracę plastyczną z załączoną kartą zgłoszeniową.

3.Format prac:
A3 (42 x 30 cm) Prac nie należy oprawiać. Prace w innym formacie nie będą
brane pod uwagę. Praca powinna być opatrzona kartą informacyjną.
Nie należy zwijać prac!
Szkoła Podstawowa nr 7 im. Jana Pawła II
Ul. 11 Listopada 10
Oleśnica 56-400
z dopiskiem „Moje ulubione miejsce w Oleśnicy w barwach Oleśnicy”
Każda z placówek może nadesłać maksymalnie 12 prac .
3. Przebieg konkursu:
1. Prace konkursowe wraz z kartą zgłoszenia należy przesłać do 14 stycznia
2019r (włącznie). Decyduje data stempla pocztowego.
2. Prace konkursowe dostarczone po określonym w Regulaminie terminie nie
wezmą udziału w konkursie.
3. Koszty dostarczenie prac pokrywają uczestnicy.
4. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w czasie uroczystości : Urodziny
Oleśnicy 21 lutego 2019r na Sali widowiskowej BiFK przy ulicy
Kochanowskiego 4
5. Ocena Jury jest ostateczna i nie podlega weryfikacji oraz reklamacji.
4. Nagrody:
1. Jury powołane przez Organizatora przyznaje nagrody rzeczowe za miejsce od
I do III w trzech kategoriach wiekowych. Istnieje możliwość przyznania
wyróżnień.
2. Organizator zastrzega sobie prawo niewyłaniania zwycięzców, jak również do
przyznania tylko niektórych nagród.
5. Wykorzystanie nagrodzonych prac i ochrona danych osobowych:
1. Uczestnik Konkursu, poprzez udział w nim, wyraża zgodę na nieodpłatne

wykorzystywanie przez Organizatora zgłoszonej pracy z poszanowaniem
autorskich praw osobistych ich autorów na cele związane z organizacją,
przebiegiem, promocją Konkursu lub w innych sytuacjach wynikających z
postanowień statutowych Młodzieżowej Rady Miasta Oleśnica i Szkoły
Podstawowej nr 7 im. Jana Pawła 2 w Oleśnicy.
2. Autorzy zgłoszonych do Konkursu prac udzielają organizatorom
nieodpłatnego i bezterminowego pozwolenia na ich wykorzystanie z
poszanowaniem autorskich praw osobistych. Pozwolenie obejmuje: trwałe lub
czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie w całości lub w części, jakimikolwiek
środkami i w jakiejkolwiek formie, niezależnie od formatu, systemu lub
standardu, w tym techniką drukarską, techniką zapisu magnetycznego, techniką
cyfrową lub poprzez wprowadzanie do pamięci komputera oraz trwałe lub
czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie takich zapisów, włączając w to
sporządzanie ich kopii oraz dowolne korzystanie i rozporządzanie tymi kopiami,
wprowadzanie do obrotu, użyczanie lub najem oryginału albo egzemplarzy,
publiczne rozpowszechnianie, publiczne udostępnianie dzieła w ten sposób, aby
każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w
szczególności elektroniczne udostępnianie na żądanie, rozpowszechnianie w
sieci Internet oraz w sieciach zamkniętych, prawo do określenia nazw utworu,
pod którymi będzie on wykorzystywany lub rozpowszechniany, prawo do
wykorzystywania utworu do celów marketingowych lub promocji, w tym
reklamy, sponsoringu, promocji sprzedaży, a także do oznaczenia lub
identyfikacji produktów i usług oraz innych przejawów działalności, a także
przedmiotów jego własności, a także dla celów edukacyjnych lub
szkoleniowych, prawo do rozporządzania opracowaniami utworu oraz prawo
udostępniania ich do korzystania, w tym udzielania licencji na rzecz osób
trzecich, na wszystkich wymienionych powyżej polach eksploatacji, korzystanie
z nowych wersji i opracowań w sposób określony powyżej.
3. Przekazanie prac Konkursowych oznacza jednocześnie, że przekazujący
oświadcza, iż nie naruszają one praw osób trzecich (w szczególności praw
majątkowych i autorskich).
4. Administratorem danych osobowych udostępnionych przez uczestników
Konkursu będzie Organizator.
6. Postanowienia końcowe:
1. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania Konkursu.
2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy

Kodeksu Cywilnego.
3. Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora.
4. Uczestnik Konkursu, poprzez udział w Konkursie wyraża zgodę na
przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora. Dane osobowe
uczestników Konkursu będą przetwarzane wyłącznie do celów związanych z
organizowaniem Konkursu przy zachowaniu zasad określonych w Ustawie z
dnia 29 sierpnia 1997r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz.
1182).
Informacje dotyczące konkursu:
Tel. 510-226-961
r-beata@wp.pl

W imieniu organizatorów :
Opiekun Młodzieżowej Rady Miasta
Beata Rubaszewska

Załącznik nr 1
Karta Zgłoszenia/Metryczka Pracy
Konkurs :„Moje ulubione miejsce w Oleśnicy w barwach Oleśnicy”

Imię i nazwisko autora / autorów pracy:
Kategoria wiekowa, klasa :
Nazwa, adres i nr telefonu szkoły:
Imię i nazwisko opiekuna pracy:
Tel. kontaktowy do opiekuna pracy:
Adres e-mail opiekuna pracy :
………………………………………………………
Podpis opiekuna pracy
Oświadczenie:
Wyrażam zgodę na udział mojego
dziecka....................................................................................................................
(imię i nazwisko) w ww. konkursie.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka w celach
wynikających z regulaminu Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997
roku o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2002, Nr 101, poz. 926 z późn.
zm.).
……………………………………………………………………
(data i odręczny podpis rodzica/opiekuna)

