Z esp ół S zk ó ł im. J ana Śnia de c ki ego w W ys z og r o dzie
09- 450 Wyszogród ul. Niepodległości 11A tel. 024/2311100
http://www.zs-wyszogrod.pl e-mail: lowyszogrod@wp.pl

REGULAMIN KONKURSU
NA „NAJCIEKAWSZĄ OZDOBĘ LUDOWĄ”
dla dzieci, młodzieży i dorosłych
Organizator: Zespół Szkół im. Jana Śniadeckiego w Wyszogrodzie

I.

INFORMACJE OGÓLNE:

1. Organizatorem Konkursu jest Zespół Szkół im. Jana Śniadeckiego w Wyszogrodzie.
2. Celem głównym Konkursu jest zainteresowanie mieszkańców tradycjami i symboliką
związaną z kulturą ludową oraz rozwijanie i kształtowanie wyobraźni artystycznej.
3. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby indywidualne, zaproszone do konkursu szkoły
oraz instytucje pozaszkolne.
4. Konkurs adresowany jest do uczniów Szkół Podstawowych i Gimnazjum z oraz osób
dorosłych.
5. Konkurs obejmuje dwie kategorie:
I

kategoria – szkoły podstawowe, gimnazjalne,

ponadgimnazjalne oraz instytucje

pozaszkolne
II

kategoria - zgłoszenia indywidualne
6. Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie niezależne jury.

Warunki konkursu:
- w konkursie można składać ozdoby ludowe wykonane samodzielnie dowolną techniką i z
dowolnych materiałów,
- jeden uczestnik może złożyć 1 ozdobę wykonaną własnoręcznie,

- do każdej pracy należy dołączyć informację zawierającą: imię i nazwisko wykonawcy, grupę
wiekową, klasę i szkołę do której wykonawca uczęszcza, adres i telefon kontaktowy.
- organizator nie zwraca prac zgłoszonych do konkursu.
- ostateczny termin składania prac upływa 15 października 2018r o godz.15.00
Prace należy dostarczyć do siedziby organizatora: Zespół Szkół im. Jana Śniadeckiego w
Wyszogrodzie sala nr 5 , tel. 242311100.
Oceny i wyboru najlepszych prac dokona komisja powołana przez organizatora konkursu.
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy, a dla autorów 3 najlepszych
prac w każdej kategorii wiekowej przewidziane są nagrody rzeczowe ufundowane przez
organizatora.
INFORMACJE DODATKOWE:
1. Prace zgłoszone do konkursu pozostają do dyspozycji Organizatora.
2. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego reprodukowania prac (wraz z
wizerunkiem oraz danymi osobowymi autorów) w dowolnej formie i miejscu oraz w każdym
czasie.
3. Zgłoszenie do konkursu wiąże się z akceptacją klauzuli zgody na przetwarzanie danych
osobowych: „Oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystanie danych
osobowych dla celów niniejszego konkursu, zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997
roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 roku nr 101, poz. 926 z późniejszymi
zmianami)”.
4. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu

Załącznik Nr 1 do regulaminu Konkursu na „Najciekawszą ozdobę ludową”

KARTA ZGŁOSZENIA
Do konkursu na „Najciekawszą ozdobę ludową”

1.

IMIĘ

2.

NAZWISKO

3.
MIEJSCE ZAMIESZKANIA

4.

E-MAIL

5.
NUMER

TELEFONU

KONTAKTOWEGO
6.
NAZWA SZKOŁY,
INSTYTUCJI
(jeśli dotyczy)
7.

KATEGORIA:
a) gimnazjum
b) szkoła średnia
c) VIP

8.

Imię

i

nazwisko

rodzica

opiekuna pracy (jeśli dotyczy)

/

Oświadczenie:
1. Jestem autorem zgłoszonej do udziału w Konkursie pracy i posiadam do niej prawa autorskie,
nie naruszając praw autorskich osób trzecich.
2. Jednocześnie wyrażam zgodę na przeniesienie praw autorskich do nadesłanej pracy na
Organizatorów w zakresie określonym w Regulaminie Konkursu.
3. Zapoznałem/am się z treścią Regulaminu konkursu i w pełni go akceptuję.
4. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w Zgłoszeniu do Konkursu
zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r.
poz. 922 z późn. zm.) przez Organizatorów Konkursów w celach promocyjno – edukacyjnych.

Data i podpis autora pracy:

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

Więcej informacji:
Agnieszka Lenczewska tel. 668599522
Mail. agnieszka-lenczewska1@wp.pl

Data i podpis opiekuna:

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

Załącznik Nr 2 do regulaminu Konkursu na „Najciekawszą ozdobę ludową”

....................................................................................................................................................
(imię i nazwisko rodzica/ opiekuna prawnego)
......................................................................................................................................................
…………......................................................................................................................................
(adres zamieszkania)
.......................................................................................................................................................
nr telefonu/ adres e-mail
ZGODA RODZICÓW (OPIEKUNÓW PRAWNYCH) NA UDZIAŁ DZIECKA W
KONKURSIE NA NAJCIEKAWSZĄ OZDOBĘ LUDOWĄ.
I. Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka

.......................................................................................................................................................
(imię i nazwisko)
W KONKURSIE NA NAJCIEKAWSZĄ OZDOBĘ LUDOWĄ
II. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu danych osobowych mojego
dziecka (imienia, nazwiska, wieku i nazwy szkoły oraz miejscowości zamieszkania) w celach
wynikających z organizacji Konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.).

.......................................................
Miejscowość i data

............................................................
Podpis rodzica/opiekuna prawnego

Załącznik Nr 3 do regulaminu Konkursu na „Najciekawszą ozdobę ludową”

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU (pełnoletni uczestnik Konkursu)
1. Niżej podpisany/a ......................................................................................... uczeń/uczennica
......................................................................................................................................................
(nazwa szkoły)
niniejszym wyrażam zgodę na wykorzystywanie mojego wizerunku przez Organizatora oraz
podmioty z nim współpracujące w ramach działań związanych z Konkursem organizowanym
przez Zespół Szkół im. Jana Śniadeckiego w Wyszogrodzie.
2. Oświadczam, że wykorzystanie wizerunku zgodnie z niniejszą zgodą nie narusza dóbr
osobistych innych osób.
3. Oświadczam, że niniejszej zgody udzielam nieodpłatnie

.............................................................
Miejscowość i data

.....................................................
Czytelny podpis

Załącznik Nr 4 do regulaminu Konkursu na „Najciekawszą ozdobę ludową”

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU (niepełnoletni uczestnik Konkursu)

1. Niżej podpisany/a ................................................................................................................
Rodzic/opiekun prawny ……..................................................................................................
(imię i nazwisko uczestnika Konkursu)

ucznia/uczennicy .....................................................................................................................
(nazwa szkoły)

niniejszym wyrażam zgodę na wykorzystywanie wizerunku mojego dziecka/podopiecznego
przez Organizatora oraz podmioty z nim współpracujące w ramach działań związanych z
Konkursem organizowanym przez Zespół Szkół im. Jana Śniadeckiego w Wyszogrodzie.
2. Oświadczam, że wykorzystanie wizerunku zgodnie z niniejszą Zgodą nie narusza dóbr
osobistych innych osób.
3. Oświadczam, że niniejszej zgody udzielam nieodpłatnie.

..............................................................
Miejscowość i data

.......................................
Czytelny podpis

