REGULAMIN POWIATOWEGO
KONKURSU PLASTYCZNEGO
DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

1. Organizatorem konkursu jest Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
w Wodzisławiu Śląskim we współpracy z Wydziałem Oświaty Powiatu
Wodzisławskiego.
2. Temat prac konkursowych brzmi: „Razem w Europie. 15 lat Polski w Unii
Europejskiej”.
3. W konkursie mogą brać udział uczniowie klas od I do VIII szkoły podstawowej oraz
uczniowie z oddziałów gimnazjalnych.
4. Wszelkie kwestie wątpliwe związane z organizacją konkursu należy kierować do
konsultantki Sylwii Bańczyk lub doradcy metodycznego Małgorzaty Konsek w
PODN.
Warunki uczestnictwa w konkursie.
5. Prace konkursowe należy dostarczyć do PODN w Wodzisławiu Śląskim, Os.
1 Maja 16 a do 10 maja 2019 r.
6. Praca konkursowa ma być pracą plastyczną wykonaną w dowolnej technice. Temat
pracy: „Razem w Europie. 15 lat Polski w Unii Europejskiej”.
7. Prace przekazane na konkurs muszą być pracami własnymi, wykonanymi dowolną
techniką, wcześniej nieopublikowanymi.
8. Każdy z uczniów może przekazać tylko jedną pracę.
9. Konkurs odbywa się w II kategoriach:
I kategoria dla uczniów z klas 1-3 SP
II kategoria dla uczniów z klas IV- VIII SP i III klasy Gimnazjum
10. Uczestnik konkursu przekazując pracę oświadcza na piśmie, że rodzice/ opiekunowie
wyrażają zgodę na publikację nazwiska i imienia ucznia na listach nagrodzonych na
stronie PODN.
11. Każdy uczestnik konkursu powinien opatrzyć pracę tytułem oraz swoimi danymi: imię
i nazwisko, klasa i nazwa szkoły oraz numer telefonu szkoły. Dane te będą służyć do
kontaktu organizatora z uczestnikiem konkursu. Prace, anonimowe nie będą
zakwalifikowane do konkursu.
12. Dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie do celów konkursu i nie będą
udostępniane podmiotom trzecim.
13. Naruszenie przez uczestnika konkursu któregokolwiek z warunków konkursu
oznaczać będzie niezakwalifikowanie pracy do konkursu lub utratę prawa do nagrody.

Wyniki konkursu i nagrody

1. Jury powołane przez organizatora, spośród przekazanych prac wyłoni laureatów
konkursu.
2. Kryteria oceny prac: zgodność z tematyką, estetyka pracy i oryginalność.
3. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi poprzez zamieszczenie na stronach
internetowych PODN imion i nazwisk zwycięzców.
4. Decyzja jury, co do wskazania laureatów konkursu oraz przyznania im nagród jest
ostateczna.
5. Miejsca 1, 2 i 3 w obu kategoriach nagradzane są dyplomem i nagrodą rzeczową.
6. Nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na inne nagrody rzeczowe, ani na ich
równowartość pieniężną.
7. Nagrody zostaną wręczone laureatom podczas uroczystości podsumowującej
projekt „Razem dla Europy – 15 lat rozwoju”, zorganizowanej 5 czerwca 2019r.
O miejscu i godzinie uczestnicy zostaną poinformowani w stosownym czasie.
Postanowienia końcowe:
1. Przekazując pracę na konkurs, uczestnik zgadza się na ekspozycję pracy podczas
spotkania na konferencji podsumowującej 15 lecie Polski w Unii Europejskiej,
która odbędzie się 5 czerwca 2019 r.
2. Autorzy zgadzają się na publikowanie zwycięskich prac i fotografii prac na
wszelkich polach eksploatacji.
3. Biorąc udział w konkursie, uczestnik akceptuje jego regulamin.
4. Regulamin niniejszego konkursu będzie dostępny na stronie PODN
w Wodzisławiu Śląskim.
5. Przekazując pracę na konkurs, uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady
zawarte w niniejszym regulaminie.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do:
a) zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych lub
innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie konkursu.
b) odstąpienia od organizowania konkursu bez podania przyczyny,
c) nierozstrzygnięcia konkursu w przypadku zbyt małej liczby przekazanych prac,
d) rozstrzygania w kwestiach nieuregulowanych postanowieniami regulaminu.

Zgoda rodziców
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka przez Powiatowy
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Wodzisławiu Śląskim na potrzeby powiatowego
konkursu plastycznego „Razem w Europie. 15 lat Polski w Unii Europejskiej”, zgodnie
z ustawą z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 Nr 101, poz.926 ze
zm.). Wyrażam także zgodę na informowanie innych podmiotów o przebiegu konkursu,
uczestnikach oraz na otrzymywanie dodatkowych informacji za pośrednictwem poczty,
telefonu, wiadomości SMS, poczty elektronicznej. Jednocześnie oświadczam, że cel
przetwarzania danych osobowych mojego dziecka jest mi znany i jestem świadomy (a) faktu,
że przysługuje mi prawo wglądu do treści danych osobowych mojego dziecka oraz ich
poprawiania, a także prawo żądania zaprzestania ich przetwarzania.
Wyrażam zgodę na publikowanie zdjęć z konkursu na stronie organizatora.

………………………….
data i podpis Rodziców

