Konkurs na PLAKAT BOŻONARODZENIOWY
„Tradycje i zwyczaje Świąt Bożego Narodzenia”,
1. ORGANIZATOR I CEL KONKURSU
1. Organizatorem Konkursu jest Stowarzyszenie Czeladzka Innowacyjna Szkoła oraz ZSOIT w
Czeladzi.
2. Celami Konkursu są:
a) rozwijanie twórczej inicjatywy młodzieży i ich kreatywności.
c) doskonalenie umiejętności posługiwania się różnymi narzędziami i materiałami artystycznymi.
d) aktywizacja młodzieży do wykorzystywania potencjału twórczego i planowania działań.
2. WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Uczestnikami Konkursu mogą być uczniowie ZSOIT w Czeladzi
2. Uczestnictwo w Konkursie polega na przygotowaniu przez Uczestnika pracy plastycznej
spełniającej warunki określone w niniejszym Regulaminie, złożeniu jej na Konkurs celem
kwalifikacji Konkursowej przez Organizatora i ewentualnego przyznania nagrody.
3. Prace nadesłane na Konkurs muszą być pracami własnymi ich autorów, nigdzie wcześniej nie
publikowanymi oraz nie przedstawianymi w Konkursach.
4. Prace mogą być wykonane dowolną techniką, w tym w programach komputerowych. Prace
powinny mieć format min. A3 max. A2.
3.TERMIN I WARUNKI DOSTARCZANIA PRAC KONKURSOWYCH
1. Do każdej pracy należy dołączyć informacje o autorze pracy (imię, nazwisko, klasa).
2. Zgłoszenie prac jest równoznaczne z akceptacją regulaminu oraz wyrażeniem zgody na
publikacje swojej pracy i wizerunku do celów związanych z konkursem.
3. Prace Konkursowe należy przesłać na maila: zsoit.konkurs200@gmail.com
lub złożyć w bibliotece szkoły z dopiskiem konkurs na plakat „Tradycje i zwyczaje Świąt Bożego
Narodzenia”,
4. Termin dostarczania prac mija 16 grudnia 2020 r do godz.15:00. Decydująca jest data wpływu
do Organizatora.
5. Prace nadesłane po terminie nie będą oceniane.
6. Przewidywany termin rozstrzygnięcia Konkursu nastąpi do 22 grudnia 2020 r.
7. Organizator nie zwraca prac zgłoszonych do Konkursu. Zgłoszenie prac do Konkursu jest
równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem na Organizatora prawa własności złożonego
egzemplarza pracy Konkursowej.
4. OCENA PRAC KONKURSOWYCH
1. Organizator wyłoni trzy pierwsze miejsca spośród nadesłanych prac.
2. Prace oceniane będą według następujących kryteriów: pomysłowość i inwencja twórcza,
oryginalność, dobór materiałów i elementów zdobniczych, zgodność z tematem konkursu, stopień
trudności wykonania, estetyka wykonania pracy.
3. Laureatom Konkursu przyznane zostaną nagrody rzeczowe.
5. PRAWA AUTORSKIE
1. Uczestnicy Konkursu ponoszą pełną odpowiedzialność za to, że przysługują im pełne
i niczym nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych prac konkursowych i że prace
konkursowe (ich treść i forma) nie naruszają praw osób trzecich, zwłaszcza praw autorskich lub
dóbr osobistych.
2.Wyłonione drogą niniejszego konkursu prace stają się wyłącznie własnością Stowarzyszenie
Czeladzka Innowacyjna Szkoła oraz ZSOIT w Czeladzi, które może je w dowolny sposób
wykorzystywać.

3. Wszyscy uczestnicy Konkursu poprzez zgłoszenie projektu do Konkursu akceptują warunki
regulaminu Konkursu, wyrażają zgodę na bezpłatną publikację i eksponowanie projektu w prasie,
Internecie i na nośnikach reklamy zewnętrznej.
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH:
Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych zgodnie
z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Dz.U. 2018 poz. 1000 i art. 4
ust. 2 i 6 RODO dla potrzeb Konkursu.

