REGULAMIN GMINNEGO
KONKURSU PLASTYCZNEGO
„Mój lapbook o Mikołaju Zebrzydowskim”

pod patronatem
Burmistrza Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej dr hab. inż. Augustyna Ormantego
Kustosza Sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej o. Konrada Cholewy
Rektora Wyższego Seminarium Duchownego w Kalwarii Zeb. o. Rolanda Pancerza
Dziekana dekanatu kalwaryjskiego ks. kanonika Wiesława Cygana

§1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy Regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa warunki uczestnictwa w konkursie
plastycznym „Mój lapbook o Mikołaju Zebrzydowskim”, zwanym dalej „Konkursem” a także
kryteria oceny prac konkursowych i warunki nagradzania zwycięzców.
2. Organizatorem Konkursu jest Zespół Szkół Nr 1 im. Mikołaja Zebrzydowskiego, ul. Mickiewicza
14, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska, tel. 33 876 61 92; spkalwaria@iap.pl zwany dalej
„Organizatorem”.
3. Koordynatorem Konkursu są: p. Bernadetta Słonina ( s_benia@wp.pl ) i p. Magdalena Turaj
(magdalena.turaj@gmail.com) – nauczycielki ZS Nr1 w Kalwarii Zebrzydowskiej.

§2.
CEL KONKURSU
Celem konkursu jest:
 rozwijanie zainteresowania osobą Mikołaja Zebrzydowskiego,
 poszukiwanie wydarzeń związanych z życiem i osobą Mikołaja Zebrzydowskiego,
 uczczenie 400-lecia śmierci fundatora Kalwarii Zebrzydowskiej i zarazem patrona Organizatora
konkursu,
 budzenie zainteresowania historią lokalną,
 motywowanie uczniów do rozwijania pasji historycznych i artystycznych,

 promowanie osiągnięć uczniów,
 propagowanie innowacyjnych metod nauczania i wychowania.

§3.
ZAKRES TERYTORIALNY I UCZESTNICY
1. Konkurs kierowany jest do uczniów klas IV – VIII szkół podstawowych znajdujących się na
terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska; w dwóch kategoriach wiekowych IV – VI, VII – VIII.
2. Tematyka prac: „Mój lapbook o Mikołaju Zebrzydowskim”

§4.
PRACA KONKURSOWA
1. Praca konkursowa powinna spełniać następujące kryteria:
a. Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie lapbooka dotyczącego osoby Mikołaja
Zebrzydowskiego.
b. Praca powinna być wykonana z papieru o wymiarach A3 (297 mm x 420 mm) i zawierać
minimum

6 kieszeni, schowków itp.

Lapbook to własnoręcznie wykonana książka tematyczna, pełna kieszeni, schowków
z informacjami i zakamarków z ciekawostkami. Wskazówki do wykonania lapbooka znaleźć
można:
https://kreatywnapedagogika.wordpress.com/2017/02/28/lapbook-dla-kazdego/
c. Praca powinna być wykonana samodzielnie przez pojedynczego autora,
d. Każdy uczestnik może zgłosić nie więcej niż jedną pracę.
e. Prace wykonane niezgodnie z założeniami regulaminu nie podlegają ocenie
f. Udziału w Konkursie nie mogą brać prace prezentowane w innych konkursach plastycznych,
wystawach, itp.
g. Praca na odwrocie powinna zawierać następujące dane (wzór – załącznik nr 1):
• imię i nazwisko autora,
• klasa,
• nazwa, adres szkoły do której uczęszcza autor,
• imię i nazwisko nauczyciela, opiekuna,
• email nauczyciela, opiekuna lub szkoły

§5.
WARUNKI UCZESTNICTWA I HARMONOGRAM KONKURSU
1. Udział w Konkursie i podanie danych związanych z udziałem w nim są całkowicie dobrowolne.
2. Zgłoszenie pracy konkursowej jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
3. Prace konkursowe należy dostarczyć w terminie do dnia 30.04.2020r. na adres: Zespół Szkół Nr
1, im. Mikołaja Zebrzydowskiego, ul. Mickiewicza 14, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska.
4. Prace konkursowe można zgłaszać wyłącznie za pośrednictwem szkoły właściwej dla uczestnika
Konkursu. Te instytucje przekazują organizatorowi prace konkursowe.
5. W Konkursie wezmą udział tylko prace spełniające warunki wskazane w § 4 ust. 1 Regulaminu,
dostarczone do 30.04.2020r. r.

6. W wypadku przesyłania prac przesyłką kurierską lub pocztową na opakowaniu powinien znaleźć
się dopisek: „Praca na konkurs – „Mój lapbook o Mikołaju Zebrzydowskim”.
7. W wypadku nadsyłania zgłoszeń i prac konkursowych przesyłką pocztową lub kurierską
o zachowaniu terminów wskazanych w ust. 3 i 5 decyduje data stempla pocztowego.
8. Do pracy konkursowej powinny być załączone podpisane przez przedstawicieli ustawowych
lub opiekunów prawnych uczestnika oświadczenia, których treść zawiera załącznik nr 2
do Regulaminu.

§6.
KOMISJA KONKURSOWA
1. Organizator powołuje komisję konkursową, zwaną dalej „Komisją”, składającą się z pięciu
członków.
2. Komisja wybiera spośród swoich członków Przewodniczącego i Sekretarza.
3. Komisja czuwa nad prawidłowością przebiegu konkursu, dokonuje oceny prac konkursowych,
wyłania najlepsze spośród nich oraz przyznaje nagrody i wyróżnienia.
4. Pracami Komisji kieruje Przewodniczący, który ustala miejsce i terminy obrad oraz harmonogram
posiedzenia Komisji.
5. Sekretarz odpowiada za stronę organizacyjną prac Komisji i przygotowanie stosownej
dokumentacji.
6. Decyzja Komisji co do wyboru najlepszych prac jest ostateczna i nie przysługuje od niej
odwołanie.

§7.
OCENA PRAC KONKURSOWYCH ORAZ OGŁOSZENIE WYNIKÓW
1. Podczas oceny prac konkursowych komisja będzie brała pod uwagę:
a.

zgodność pracy z tematyką Konkursu,

b.

powiązanie treści historycznych z plastyczną kompozycją,

c.

oryginalność plastycznych rozwiązań,

d.
walory artystyczne, m.in. kompozycja, kolorystyka, technika wykonania, poziom
wykończenia pracy.
2. Z rozstrzygnięcia Konkursu zostanie sporządzony protokół, który podpiszą członkowie Komisji.
3.Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do 21.05.2020r i zostanie zamieszczona na stronie
internetowej Organizatora.

§8.
NAGRODY W KONKURSIE
1. Laureaci Konkursu wezmą udział w uroczystości wręczenia nagród w dniu 21.05.2020r.
Informacja o miejscu wręczenia nagród zostanie przesłana do szkół laureatów.
2.

Laureaci otrzymają nagrody rzeczowe ufundowane przez Burmistrza Miasta Kalwaria

Zebrzydowska.

§9.
EKSPOZYCJA PRAC
1. Prace laureatów Konkursu zostaną wyeksponowane podczas uroczystości wręczenia nagród
i wyróżnień.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zachowania nagrodzonych i wyróżnionych prac.

§10.
DANE OSOBOWE
1. Przystępując do Konkursu, uczestnik wyraża zgodę na:
a. przetwarzanie przez Organizatora jego danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia
Konkursu i realizacji jego celów, na warunkach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych,
b. nieodpłatną publikację (prezentowanie publicznie w dowolny sposób, w tym m.in. w
Internecie) pracy konkursowej uczestnika, jego wizerunku, imienia, nazwiska, informacji o
miejscowości, w której mieszka i/lub o szkole, do której uczęszcza, w ramach promocji
Konkursu oraz działalności Organizatora.
2. Odmowa dostarczenia dokumentów wymaganych w Regulaminie skutkuje odrzuceniem
zgłoszonej pracy konkursowej.
§11.
OBOWIĄZYWANIE REGULAMINU
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu z tym, że zmiany wchodzą w życie po
7 dniach od daty zamieszczenia zmienionej treści Regulaminu na stronie internetowej Organizatora.

Załączniki do Regulaminu:
1. Załącznik nr 1 - Wzór metryczki;
2. Załącznik nr 2 - Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz
wykorzystanie wizerunku

Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu

METRYCZKA
1. IMIĘ I NAZWISKO UCZNIA:……………………………………………..................
2. KLASA:………………………………………………………………….....................
3. NAZWA I ADRES SZKOŁY:…………………………………………………………
……………………………………………………………………...................................
……………………………………………………………………...................................
……………………………………………………………………...................................
4. IMIĘ I NAZWISKO PRZEDSTAWICIELA USTAWOWEGO LUB OPIEKUNA PRAWNEGO:
............................................................................................................................................
5. IMIĘ I NAZWISKO NAUCZYCIELA, POD KIERUNKIEM KTÓREGO ZOSTAŁA
WYKONANA PRACA ORAZ ADRES E–MAIL: .........................................................
…………………………………………………………………………………………...

Załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu

OŚWIADCZENIE W PRZEDMIOCIE ZGODY NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU

Jako przedstawiciel ustawowy dziecka/opiekun prawny dziecka …………………………........
uczącego się w klasie ..........................w szkole...............................................................................
niniejszym wyrażam zgodę na:
1. Przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka/podopiecznego oraz nieodpłatne wykorzystywanie,
prezentowanie i wielokrotne rozpowszechnianie, na potrzeby konkursu „Mój lapbook o Mikołaju
Zebrzydowskim”, organizowanego przez Zespół Szkół Nr 1 w Kalwarii Zebrzydowskiej (zwane dalej
Organizatorem) dla szkół podstawowych, zwanego dalej „Konkursem”, oraz w celach informacyjnych i
promujących Konkurs, wizerunku i wypowiedzi mojego dziecka/podopiecznego, utrwalonych jakąkolwiek
techniką, na wszelkich nośnikach (w tym w postaci dokumentacji filmowej lub dźwiękowej).
2. Niniejsza zgoda jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani terytorialnie. Dla potrzeb
Konkursu wizerunek mojego dziecka/podopiecznego może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego
przetwarzania, kadrowania i kompozycji a także zestawiony z wizerunkami innych osób, może być uzupełniony
towarzyszącym komentarzem, natomiast nagranie filmowe i dźwiękowe z jego udziałem mogą być cięte,
montowane, modyfikowane, dodawane do innych materiałów powstających na potrzeby Konkursu oraz w celach
informacyjnych, promujących Konkurs – bez obowiązku akceptacji produktu końcowego.
3. Niniejsza zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności rozpowszechnianie na stronach
internetowych.
4. Wizerunek dziecka/podopiecznego nie może być użyty w formie lub publikacji obraźliwej dla
dziecka/podopiecznego lub naruszać w inny sposób dóbr osobistych dziecka/podopiecznego.
5. Jestem świadomy/a, że mam prawo dostępu do treści danych mojego dziecka/podopiecznego oraz ich
poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne.
6. Ponadto oświadczam, że zostałem/-am poinformowany/-a o celu Konkursu i w pełni go akceptuję.

........................................…………………………..
(data i podpis przedstawiciel ustawowy autora/opiekun prawny autora)

