
Regulamin konkursu plastycznego

„Traktaty rzymskie – 60 lat historii Unii Europejskiej”

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu jest Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Słupsk, zwany

dalej „Organizatorem”.

2. Konkurs będzie trwał od 1 grudnia 2017 roku do 15 grudnia 2017 roku.

3. Konkurs jest skierowany do uczniów klas V-VII szkół podstawowych, gimnazjów i szkół

ponadgimnazjalnych Miasta Słupska i Powiatu Słupskiego.

4. Temat pracy konkursowej: „Traktaty rzymskie – 60 lat historii Unii Europejskiej”.

§ 2. Warunki uczestnictwa w konkursie

1. Prace konkursowe dostarczone przez uczniów szkoła dostarcza w ich imieniu do siedziby

Organizatora w terminie do 14 grudnia 2017 roku, do godziny 15:00.

2. Praca konkursowa musi być pracą plastyczną wykonaną następującymi technikami:

a) rysunek (kredki, pastele, ołówek, węgiel);

b) technika malarska;

c) wydzieranka lub wycinanka;

d) kolaż.

3. Prace przekazane na konkurs muszą być pracami własnymi, wcześniej nieopublikowanymi.

4. Każdy z uczniów może przekazać na konkurs tylko jedną pracę.

5. W konkursie można brać udział  wyłącznie osobiście.  Niedopuszczalne jest  dokonywanie

zgłoszeń w imieniu osób trzecich.

6. Każdy uczestnik konkursu powinien opatrzyć pracę tytułem oraz następującymi danymi:

imię i  nazwisko,  klasa,  nazwa szkoły i  aktualny adres e-mail.  Do pracy należy również

dołączyć oświadczenie (załącznik do regulaminu) o zaakceptowaniu regulaminu i wyrażeniu

zgody na ekspozycję pracy (§ 4, pkt 1 i 2). Dane te będą służyć do kontaktu organizatora

z uczestnikiem konkursu. Prace nie podpisane nie będą brane pod uwagę.

7. Dane  osobowe  uczestników  będą  przetwarzane  przez  Organizatora  wyłącznie  do  celów

konkursowych.

8. Naruszenie  przez  uczestnika  konkursu  któregokolwiek  z  warunków  konkursu  oznaczać

będzie nie zakwalifikowanie pracy do konkursu lub utratę prawa do nagrody.



§ 3. Wyniki konkursu i nagrody

1. Zwycięzcy konkursu zostaną wyłonieni przez jury powołane przez Organizatora.

2. Kryteria oceny prac: zgodność z tematyką, estetyka pracy, pomysłowość i oryginalność.

3. Ogłoszenie  wyników  konkursu  nastąpi  18  grudnia  2017  roku  poprzez  zamieszczenie

nazwisk  zwycięzców  na  stronie  internetowej  i  Facebooku  Organizatora  oraz  poprzez

wysłanie wiadomości elektronicznej do zwycięzcy i do szkoły.

4. Nagrodą główną w konkursie będzie tablet dla zwycięzcy w każdej grupie wiekowej (klasy

V-VII  szkół  podstawowych,  klasy  gimnazjalne  i  szkoły  ponadgimnazjalne)  ufundowane

przez Organizatora.

5. Za drugie i trzecie miejsce przyznane zostaną nagrody w postaci gadżetów ufundowanych

przez Organizatora.

6. Jury ma prawo do wytypowania dodatkowych nagród, jak i również prawo do nieprzyznania

nagród.

7. Decyzja  jury,  co  do  wskazania  laureatów  konkursu  oraz  przyznania  im  nagród,  jest

ostateczna.

8. Nagrody  rzeczowe  nie  podlegają  zamianie  na  inne  nagrody  rzeczowe,  ani  na  ich

równowartość pieniężną.

9. Nagrody  należy  odebrać  w  terminie  wskazanym  przez  Organizatora  po  zakończeniu

konkursu.

§ 4. Postanowienia końcowe

1. Przekazując  pracę  na  konkurs,  uczestnik  zgadza  się  na  ekspozycję  pracy  na  wszelkich

polach eksploatacji, w tym na stronie internetowej oraz portalach Facebook, Twitter i Flickr

zarządzanych przez Organizatora.

2. Przekazując pracę na konkurs, uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady zawarte

w niniejszym regulaminie.

3. Regulamin niniejszego konkursu będzie dostępny na stronie www.europedirect.slupsk.eu,

w siedzibie Organizatora oraz u nauczycieli koordynujących konkurs w szkołach.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do:

a) zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych lub

innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie konkursu;

b) odstąpienia od organizowania konkursu bez podania przyczyny;

c) nierozstrzygnięcia konkursu w przypadku zbyt małej ilości przekazanych prac;

d) rozstrzygania w kwestiach nieuregulowanych postanowieniami regulaminu.

5. Osobą kontaktową jest Jacek Adler – koordynator Punktu Informacji Europejskiej Europe

Direct – Słupsk (tel.: 59 84 88 377, e-mail: j.adler@um.slupsk.pl).



….........................................................
(miejscowość i data)

OŚWIADCZENIE

Ja, niżej podpisany ….................................................................................................................

…............................................................................................................................................................
(imię i nazwisko uczestnika, klasa, nazwa szkoły)

oświadczam, że poprzez przystąpienie do konkursu i złożenie swojej pracy konkursowej akceptuję

zasady zawarte w Regulaminie konkursu plastycznego  „Traktaty rzymskie – 60 lat historii Unii

Europejskiej” organizowanego przez Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Słupsk.

Jednocześnie  wyrażam  zgodę  na  opublikowanie  mojej  pracy  konkursowej  na  stronie

internetowej oraz portalach Facebook, Twitter i Flickr, którymi zarządza Organizator.

….....................................
                (podpis uczestnika)


