GMINNY KONKURS GRAFIKI KOMPUTEROWEJ
NA KARTKĘ BOŻONARODZENIOWĄ
„WSZYSCY WSZYSTKIM ŚLĄ ŻYCZENIA”
REGULAMIN
§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy Regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa warunki
uczestnictwa w
Gminnym Konkursie Grafiki Komputerowej na Kartkę Bożonarodzeniową „Wszyscy wszystkim
ślą życzenia”, zwanym dalej „Konkursem”, a także kryteria oceny prac konkursowych i
warunki nagradzania zwycięzców.
2. Organizatorem Konkursu zwanym dalej „Organizatorem” jest:
Szkoła Podstawowa w Borku Kamiennym
Nauczyciele odpowiedzialni: Karolina Koszałka-Legieć, Katarzyna Mańska
§2
CEL KONKURSU

Celem konkursu jest:
a. popularyzacja grafiki komputerowej wśród dzieci i młodzieży,
b. pokazywanie możliwości współczesnej techniki komputerowej w tworzeniu grafiki,
c. podtrzymywanie i pielęgnowanie tradycji związanych z okresem Świąt Bożego
Narodzenia.
§3
ZAKRES TERYTORIALNY I UCZESTNICY
1. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży z gminy Sulęczyno.
2. Kategorie wiekowe :
a. szkoły podstawowe klasy I-III,
b. szkoły podstawowe klasy IV-VI,
c. szkoły podstawowe klasy VII-VIII.
§4
WYMAGANIA
1. Każda szkoła może zgłosić do konkursu 6 prac graficznych wykonanych indywidualnie w danej
kategorii wiekowej.
2. Prace muszą być zapisane w jednym z ogólnodostępnych formatów (np. gif, jpg, png) wg
schematu: ImięNazwisko_Szkoła (np. JanKowalski_SPBorekKamienny).
3. Prace należy przesłać na maila: karola_kosz@wp.pl lub katcyb7@wp.pl
4. Każda praca konkursowa winna zawierać wypełnioną kartę zgłoszenia (załącznik nr 1
Regulaminu Konkursu), w całości wypełnione oświadczenie opiekuna prawnego (załącznik nr 2
Regulaminu Konkursu). Nieprawidłowo wypełniona karta zgłoszenia i oświadczenie opiekuna
prawnego lub ich brak, dyskwalifikuje pracę.
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§5
HARMONOGRAM KONKURSU I WARUNKI UCZESTNICTWA
Podanie danych związanych z udziałem w Konkursie są całkowicie dobrowolne, ale niezbędne
do wzięcia udziału w Konkursie.
Prace konkursowe należy przesyłać do dnia 16 grudnia 2021 r. na adres mailowy:
karola_kosz@wp.pl
W Konkursie wezmą udział tylko prace spełniające warunki wskazane w § 4 Regulaminu,
nadesłane do 16.12.2021 r.
Do pracy konkursowej muszą być załączone karty zgłoszenia oraz podpisane przez
opiekunów prawnych uczestnika oświadczenia, których treść zawiera załącznik nr 1 i nr 2 do
Regulaminu.
Wyniki Konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej
http://szkolaborek.szkolnastrona.pl/ dnia 22 grudnia 2021 r.

§6

JURY KONKURSOWE
1. Jury konkursowe powołane zostanie przez Organizatora. Jury podczas oceny prac będzie
brało pod uwagę:
a. zgodność pracy z tematyką Konkursu,
b. samodzielność wykonania pracy,
c. oryginalność i kreatywność w ujęciu tematu,
d. estetyka wykonania,
e. stopień nawiązania do tradycji.
2. Decyzja Jury co do wyboru najlepszych prac jest ostateczna i nie przysługuje od niej
odwołanie.
§7
DANE OSOBOWE
1. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych
w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(RODO)
Załączniki do Regulaminu:
1. Załącznik nr 1 – Karta zgłoszenia;
2. Załącznik nr 2 – Oświadczenie ze zgodą na udział w konkursie.

Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu
Załącznik nr 2 do Regulaminu

KARTA ZGŁOSZENIA DO GMINNEGO KONKURSU GRAFIKI
KOMPUTEROWEJ
NA KARTKĘ BOŻONARODZENIOWĄ „WSZYSCY WSZYSTKIM ŚLĄ
ŻYCZENIA”
PROSZĘ WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI
1.
2.

Imię i nazwisko uczennicy/ucznia:
................................................................................................................
Kategoria wiekowa (właściwe zaznaczyć):
◦
szkoły podstawowe klasy I-III,
o szkoły podstawowe klasy IV-VI,
o szkoły podstawowe klasy VII-VIII.

3. Nazwa szkoły:……………………………………………………..………………..….............
……………………………………………………………………………………………………………
4. Imię, nazwisko, numer kontaktowy oraz adres em-mail nauczyciela, pod
kie-runkiem którego została wykonana praca:
………..………………………………………………………………………..…………………………
……..………………………………………………………………...…………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

Konkursu OŚWIADCZENIE
Ja, niżej podpisany/podpisana
……………………………………..……...…………………………………………..………………………………………….,
(imię i nazwisko, jako prawny opiekun dziecka),
…………………………………………………………………………..………………………………………..……………….
(imię i nazwisko dziecka)
Oświadczam, iż zapoznałam/zapoznałem się z Regulaminem Gminnego
Konkursu Grafiki Komputerowej na Kartkę Bożonarodzeniową „Wszyscy wszystkim
ślą życzenia” i akceptuję jego postanowienia.
Wyrażam zgodę na udział niepełnoletniego córki/syna w Gminnym
Konkursu Grafiki Komputerowej na Kartkę Bożonarodzeniową „Wszyscy
wszystkim ślą życzenia”.
…………………………………………………...…………………………..………………………………………
Data, czytelny podpis rodzica/opiekuna
Wyrażam zgodę na nieodpłatną publikację wizerunku mojego dziecka utrwalonego w
przekazach telewizyjnych, internetowych, radiu, gazetach, magazynach, Facebook’u
i umieszczania wizerunku w materiałach promocyjno-reklamowych wydawanych przez
Organizatorów oraz na nieodpłatne wykorzystanie jego wizerunku utrwalonego w formie
fotografii lub zapisu video w celu informowania o wynikach konkursu, promocji konkursu i
Organizatorów.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych mojego

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych: „imię, nazwisko, telefon
kontaktowy, adres e-mail oraz nazwa szkoły,” w Gminnym Konkursie Grafiki
Komputerowej na Kartkę Bożonarodzeniową „Wszyscy wszystkim ślą życzenia”.

dziecka: „imię i nazwisko autora” przez Organizatorów Konkursu w celu umożliwienia dziecku
udziału w konkursie popularyzującym grafikę komputerową.
…………………………………………………...…………………………..………………………
Data, czytelny podpis rodzica/opiekuna

………………………………………………………………………………………………….
Data i czytelny podpis nauczyciela

Informacja wynikająca z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”) zawarta
jest w regulaminie konkursu.

