KONKURS PLASTYCZNY
„Udane ferie, to bezpieczne ferie”

Organizator:
Nadgoplańskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Kruszwicy

Partner konkursu:
Polkomtel sp. z o.o. – Partner technologiczny Nadgoplańskiego WOPR

Patronat honorowy:
Burmistrz Kruszwicy – Dariusz Witczak

Ferie zimowe 2020

Regulamin Gminnego Konkursu Plastycznego
„Udane ferie, to bezpieczne ferie”

§1
Postanowienia wstępne
1. Organizatorem Gminnego Konkursu Plastycznego „Udane ferie, to
bezpieczne ferie” „ jest Nadgoplańskie Wodne Ochotnicze Pogotowie
Ratunkowe w Kruszwicy, ul. Popiela 2 , 88-150 Kruszwica, tel: 607 638 309.
Konkurs jest organizowany pod patronatem Burmistrza Kruszwicy Dariusza
Witczaka.
§2
Cele konkursu
Celem konkursu jest propagowanie zasad bezpiecznego wypoczynku w
okresie ferii zimowych na pokrywie lodowej.
Jego zadaniem jest również kształcenie właściwej postawy w sytuacji
nieszczęśliwego wypadku.
Konkurs powinien uświadamiać dzieciom niebezpieczeństwo wynikające z
niewłaściwego zachowania się na pokrywie lodowej.
Celem jest zachęcanie dzieci do aktywnego, bezpiecznego wypoczynku,
rozwijanie wyobraźni i kreatywności oraz promowanie aktywności twórczej
dzieci.
§3
Uczestnicy
1. Konkurs skierowany jest dla uczniów szkoły podstawowej.
2. Pracę będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych:
a) uczniowie klas I-III
b) uczniowie klas IV-VIII

§3
Warunki uczestnictwa
1.
2.
3.
4.

Autorem pracy może być tylko jeden uczeń.
Format pracy A4.
Technika plastyczna dowolna (bez prac sypkich i przestrzennych).
Praca powinna zawierać dane określone w załączniku nr 2 do niniejszego
regulaminu.
5. Warunkiem zakwalifikowania pracy do konkursu jest:

a) Przedstawianie przez rodzica/opiekuna prawnego uczestnika
konkursu pisemnego oświadczenia o nieodpłatnym przeniesieniu
praw autorskich na Organizatora Konkursu ( załącznik nr 1) i
dołączenie tego dokumentu do pracy plastycznej,
b) Umieszczenie na odwrocie pracy danych, o których mowa w
załączniku nr 2.

§4
Termin i warunki dostarczenia prac
1. Prace należy złożyć w biurze Nadgoplańskiego WOPR ul. Popiela 2, 88-150
Kruszwica, tel: 607 638 309 osobiście lub za pośrednictwem poczty w
terminie do 13 stycznia 2020 r. (decyduje data stempla pocztowego)
2. Prace dostarczone po terminie nie będą oceniane.

§5
Ocena prac i zasady przyznawania nagród.
1. Oceny prac dokona powołana Komisja Konkursowa.
2. Komisja oceniać będzie:
 zgodność pracy z tematyką konkursu,
 estetykę wykonania pracy,
 oryginalność,
 pomysłowość,
 samodzielność.
3. Prace niezgodne z niniejszym regulaminem nie będą oceniane.
4. Komisja wyłoni najlepsze prace plastyczne, a nazwiska nagrodzonych i
wyróżnionych uczniów zostaną zamieszczone na fanpage Nadgoplańskiego
WOPR oraz na stronie internetowej Nadgoplańskiego WOPR w terminie do
5. W obu kategoriach wiekowych zostaną przyznane nagrody i dyplomy za
zajęcie I, II i III miejsca oraz wyróżnienia.
6. Decyzja Komisji w sprawie przyznania nagród jest ostateczna.
7. Oficjalne ogłoszenie wyników Konkursu oraz uroczyste wręczenie nagród i
dyplomów autorom najlepszych prac nastąpi 24 stycznia 2020 r. na Sali
Widowiskowej Centrum Kultury i Sportu „Ziemowit” w Kruszwicy, ul.
Niepodległości 43, 88-150 Kruszwica.
§6
Postanowienia końcowe
1. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo wykorzystania prac
plastycznych, danych osobowych i wizerunku autora do publikacji w
Internecie.

2. Prace konkursowe nie będą odsyłane. Uczestnicy Konkursu mogą odebrać
prace po zamknięciu wystawy pokonkursowej w terminie po 24 stycznia
2019 r.
3. Dane osobowe uczestników Konkursu podlegają ochronie prawnej i będą
wykorzystane wyłącznie w celu wyłonienia laureatów Konkursu, przyznania
nagród oraz w celach profilaktycznych i promocyjnych.
4. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo odwołania
Konkursu w
przypadku zbyt małej liczby zgłoszonych prac.
5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyduje
Organizator.

Załącznik nr 1
…………………………………………………..
(miejscowość, data)
Ja ………………………………………………………….oświadczam, że wyrażam zgodę
(imię

i

nazwisko

rodzica/opiekuna

prawnego)

na

udział

mojego

dziecka

………………………………………………..…….. w Gminnym Konkursie Plastycznym
„Udane Ferie to Bezpieczne Ferie” organizowanego przez Nadgoplańskie WOPR w
Kruszwicy oraz oświadczam, że:
1. Zgłoszona

do

konkursu

praca

jest

wynikiem

własnej

twórczości

…………………………………………….. (imię i nazwisko uczestnika konkursu) i
nie narusza praw autorskich ani jakichkolwiek innych praw osób trzecich, a
także nie została zgłoszona do innych konkursów.
2. Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez Organizatora Konkursu zgłoszonej
pracy na wszystkich polach eksploatacji, a w szczególności na opublikowanie
jej w folderze wystawy wydanym przez Organizatora oraz na stronach
internetowych, zgodnie z ustawą z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i
prawach pokrewnych (t.j.: Dz. U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631 z późn. zm.),
3. Wyrażam

zgodę

na

umieszczenie

danych

osobowych

i

wizerunku

…………………………………………………(imię i nazwisko uczestnika konkursu)
w bazie danych danych Organizatora Konkursu oraz przetwarzanie ich,
zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j.: Dz.
U. z 2015 r., poz. 2135,) w celu przeprowadzenia Konkursu oraz dalszego
wykorzystania prac.

………………………………………………………….
(imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego)

Załącznik nr 2
INFORMACJE O PRACY I JEJ AUTORZE
Imię i nazwisko autora
pracy
Szkoła (nazwa, telefon,
adres)
Klasa
Imię

i

nazwisko

rodzica/opiekuna
prawnego
Imię

i

nazwisko

nauczyciela - opiekuna

