REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO
pt. „Karta pocztowa na Boże Narodzenie”
§1
Organizatorem konkursu plastycznego pt. „Karta pocztowa na Boże
Narodzenie” zwanego dalej Konkursem, jest Urząd Gminy Kampinos.
§2
Celem konkursu jest pobudzenie wyobraźni plastycznej i kreatywności
dzieci oraz umożliwienie prezentacji ich uzdolnień na forum Gminy
Kampinos.
§3
Temat konkursu: „Boże Narodzenie”.
Interpretacja tematu jest dowolna i zależna od osoby wykonującej pracę.
§4
Regulamin konkursu jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz w
sekretariacie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kampinosie.
§5
Konkurs kierowany jest do dzieci i młodzieży z Gminy Kampinos.
Prace dzieci zostaną ocenione w trzech kategoriach:
 Uczniowie klas 1-3 Szkoły Podstawowej
 Uczniowie klas 4-6 Szkoły Podstawowej
 Uczniowie Gimnazjum
§6
Warunki uczestnictwa
1. Każdy uczestnik konkursu może wykonać tylko jedną pracę.
2. Technika pracy jest dowolna.
3. Format pracy – maksymalna wielkość pracy - format A4.
4. Na odwrocie pracy należy napisać imię, nazwisko i wiek autora, adres
do korespondencji i telefon kontaktowy oraz imię i nazwisko
prawnego opiekuna autora pracy.
5. Warunkiem udziału w konkursie jest załączenie do pracy pisemnego
oświadczenia prawnych opiekunów autora o wyrażeniu zgody na
przetwarzanie danych osobowych podopiecznego dla potrzeb
niezbędnych dla realizacji Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29
sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr
101, poz. 926, z późn. zm.), według załączonego wzoru (Załącznik
nr1). Dane osobowe uczestników będą wykorzystywane wyłącznie w
celu wyłonienia zwycięzców i przyznania nagród.
6. Zgłoszenie pracy do konkursu jest związane z nieodpłatnym
przeniesieniem autorskich praw majątkowych do pracy na rzecz
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Organizatora, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.
o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90,
poz. 631, z późn. zm.), oraz zgody na publikację w wydawnictwach
wszelkiego typu, wydawanych przez Organizatora oraz w Internecie.
§7
Termin i warunki dostarczania prac
1. Prace należy złożyć w sekretariacie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Kampinosie do dnia 30.11.2016 r.
2. Ogłoszenie wyników nastąpi 05.12.2016 r.
3. Organizator zastrzega sobie prawo wydłużenia terminu dostarczania
prac oraz zmiany terminu ogłoszenia wyników.
4. Prace dostarczone po terminie nie będą oceniane.
5. Prace przechodzą na własność organizatora i nie będą odsyłane.
§8
Zasady przyznawania nagród
1. O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje powołana w tym celu
Komisja Konkursowa, zwana dalej Komisją.
2. Komisję powołuje Organizator.
3. Skład Komisji ustala Organizator.
4. Prace niespełniające warunków regulaminowych nie będą oceniane
przez Komisję.
5. Komisja nagrodzi trzy prace konkursowe w każdej kategorii
wiekowej.
6. Autorzy tych prac zostaną poinformowani o przyznaniu nagrody.
Odbiór nagród odbędzie się w miejscu i terminie ustalonym przez
Organizatora.
7. Decyzja Komisji jest ostateczna i nieodwołalna.
§9
Udział w konkursie oznacza zgodę jego uczestnika na warunki określone
w niniejszym regulaminie.

Załącznik nr 1
do regulaminu konkursu plastycznego „Karta pocztowa na Boże
Narodzenie”
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Imię i nazwisko uczestnika konkursu.............................................................
Imię i nazwisko prawnego opiekuna
autora pracy konkursowej...............................................................................
Adres zamieszkania uczestnika konkursu
........................................................................................................................
Wyrażam zgodę na nieodpłatne przeniesienie praw autorskich
na Organizatora Konkursu oraz przetwarzanie danych osobowych.
……………………………………..

…………………………………………………………………………

Miejscowość i data

Podpis prawnego opiekuna
autora pracy plastycznej
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