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Regulamin konkursu plastycznego
„Szacunek buduje, Przemoc rujnuje”

§1. Organizator
1.1.Organizatorem konkursu i fundatorem nagród jest Gminny Zespół

Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie działający na

terenie Miasta i Gminy Lutomiersk.

1.2.Organizator powierza przeprowadzenie konkursu Szkole Podstawowej

Orła Białego w Lutomiersku.

1.3.Adres organizatora: Lutomiersk, ul. Pl. Jana Pawła II nr 12, 95-083

Lutomiersk

1.4. Osoba upoważniona do przekazywania informacji na temat konkursu:

pedagog - p. Iwona Łuczak

§ 2. Cele konkursu:
- umożliwienie uczniom zaprezentowania swojego talentu

- promowanie postawy szacunku wobec drugiego człowieka, przyrody,

zwierząt

- propagowanie idei przeciwdziałania przemocy

- uwrażliwienie dzieci i młodzieży na temat przemocy, w tym przemocy

w rodzinie

- pogłębienie wiedzy uczniów na temat metod przeciwdziałania przemocy w

rodzinie

- zwiększenie zaangażowania i reagowania w przypadku bycia świadkiem lub

doświadczającym przemocy

§ 3. Adresaci konkursu:
Konkurs skierowany jest dla uczniów klas 1-8 uczęszczających do Szkoły

Podstawowej im Orła Białego w Lutomiersku.
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§ 4. Warunki uczestnictwa w konkursie:
Warunkiem udziału w Konkursie jest dostarczenie pracy plastycznej/plakatu

i wypełnionego załącznika nr 1 do Wychowawcy klasy lub do pedagoga - p.

Iwony Łuczak, w nieprzekraczalnym terminie (data wpływu) do 11 maja 2022

roku.

Szczegółowe warunki uczestnictwa:

4.1. Zadaniem każdego uczestnika jest wykonanie pracy plastycznej/plakatu

zgodnej z tematem konkursu.

4.2. Uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę, wykonaną samodzielnie i nie

zgłaszaną wcześniej do innych konkursów.

4.3.Prace zgłoszone do konkursu stają się własnością Organizatora i mogą

być wykorzystane do promocji Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds.

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Lutomiersku oraz jego działalności.

Nadesłanie pracy na konkurs jest równoznaczne z kompleksowym

przeniesieniem praw autorskich wraz z przeniesieniem własności pracy na

Organizatora.

4.4. Nagrody zostaną wręczone w następujących kategoriach:

I grupa wiekowa - klasy 1-3, II grupa klasy 4-8.

4.5. Udział w konkursie jest bezpłatny.

4.6. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją niniejszego

Regulaminu.

4.7. Prace mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną (np. ołówek,

kredka, farby plakatowe, akwarela, tempera, pastele suche, pastele olejne,

collage) lub w wybranym graficznym programie komputerowym. Do konkursu

dopuszcza się wyłącznie formy plastyczne płaskie.

4.8. Prace powinny być wykonane na papierze typu brystol, czyli karton/ blok

techniczny. W formacie A4.

4.9. Autor projektu sam decyduje o treści umieszczonej na plakacie.

4.10. W kopercie/ koszulce biurowej zaadresowanej/ podpisanej- do

organizatora z dopiskiem Konkurs plastyczny „Szacunek buduje, Przemoc

rujnuje” należy umieścić:

a) pracę opisaną według następującego wzoru: imię i nazwisko, klasa, Szkoła
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b) klauzulę zawierającą zgodę na przetwarzanie danych osobowych, wzór

której stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu wraz z datą

i własnoręcznym podpisem uczestnika lub jego przedstawiciela ustawowego;

c) oświadczenie dotyczące praw autorskich do dzieła, wzór którego stanowi

załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu, wraz z datą i własnoręcznym

podpisem uczestnika i jego przedstawiciela ustawowego; Oświadczenia te

stanowią jednocześnie zgodę na udział w konkursie.

4.11. Prace nie spełniające zasad udziału nie wezmą udziału w konkursie.

4.12. Regulamin konkursu będzie dostępny na stronie internetowej szkoły.

4.13. Sytuacje nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator.

§ 5. Ocena prac konkursowych:
5.1. Prace należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 11 maja 2022 r.

osobiście.

5.2. Prace dostarczane po wyznaczonym przez Organizatora terminie lub

wykonane niezgodnie z regulaminem nie będą oceniane.

5.3. O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje komisja konkursowa

powołana przez Organizatora - Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds.

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Lutomiersku.

5.4. Kryteria oceny zostaną ustalone w następujący sposób:

A) zgodność pracy z tematem

B) jakość wykonania

C) oryginalność i pomysłowość

D) walory artystyczne takie, jak kompozycja, gama kolorystyczna, technika

wykonania

E) stopień trudności wykonania, samodzielność.

5.5. Decyzje komisji konkursowej są ostateczne i nieodwołalne.

§ 6. Ogłoszenie wyników konkursu:
6.1. Prace konkursowe zostaną przekazane do przedstawiciela Organizatora

- p. Moniki Maciejewskiej, w terminie do18 maja 2022 r. Rozstrzygnięcie

konkursu odbędzie się 23 maja 2022 r.
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6.2. Osoby nagrodzone zostaną powiadomione o wynikach konkursu. Lista

nagrodzonych osób zostanie opublikowana na stronie internetowej Szkoły

oraz Organizatora konkursu.

6.3. Rozdanie nagród odbędzie się do końca czerwca 2022 r.

6.4. Nagrodzone prace konkursowe będą prezentowane na wystawie

pokonkursowej w siedzibie Organizatora.

6.5 Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania

danych osobowych laureatów, a także praw autorskich do nagrodzonych prac.

Dotyczy to wykorzystania danych osobowych na łamach gazety „Wiadomości

Lutomierskie”.

§ 7. Nagrody główne:
7.1. Organizator konkursu przyzna w każdej z wymienionych w regulaminie

kategorii trzy nagrody główne (1, 2 i 3 miejsce).

7.2. Organizator zastrzega sobie zmianę terminu roztrzygnięcia konkursu,

ogłoszenia wyników i wręczenia nagród.

§ 8. Postanowienia ogólne:
8.1. Niniejszy regulamin jest jedynym i wyłącznym dokumentem określającym

zasady i warunki przeprowadzenia konkursu.

8.2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zagubione, niekompletne,

uszkodzone lub opóźnione zgłoszenia do konkursu, powstałe bez winy

Organizatora lub Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Lutomiersku.

8.3. Koszty przygotowania oraz złożenia pracy konkursowej ponosi wyłącznie

uczestnik konkursu.

8.4. W uzasadnionych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo zmian

w regulaminie.

8.5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie praw autorskich

osób trzecich przez autora pracy zgłoszonej do konkursu.

8.6. Ewentualne spory między organizatorem a uczestnikiem konkursu

zostaną rozstrzygnięte polubownie.
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Załącznik nr 1

Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu konkursu,
który został zamieszczony na stronie internetowej Szkoły Podstawowej im.
Orła Białego w Lutomiersku.

Imię i nazwisko Uczennicy/Ucznia ...................................................................

Klasa .................................................................................................................

Nazwa i adres Szkoły:

...........................................................................................................................

............................................................................................................................

.............................................................................................
(podpis Uczestnika)

Zgoda na wykorzystanie danych osobowych oraz wizerunku w celach
informacyjnych i promocyjnych Szkoły Podstawowej w Lutomiersku oraz
Organizatora konkursu:

Wyraża zgodę na przetwarzanie przez Szkołę Podstawową im. Orła Białego
w Lutomiersku oraz przez Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds.
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie działający na terenie Miasta i Gminy
Lutomiersk, danych osobowych mojego dziecka:

....................................................................................(imię i nazwisko Dziecka)

- uczestnika konkursu: „Szacunek buduje, Przemoc rujnuje”, w celu i zakresie
niezbędnym do realizacji celów informacyjnych i promocyjnych, w tym
umieszczania danych osobowych Uczennicy/Ucznia na stronie internetowej
szkoły i Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie działającego na terenie Miasta i Gminy Lutomiersk oraz
w lokalnych gazetach.

..........................................................................................
(data i podpis Rodzica/Opiekuna)


