
   Regulamin Szkolnego Konkursu Plastycznego „Wolność moja
Kochana...”

POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem konkursu plastycznego „Wolność  moja Kochana...” organizowanym na 100-lecie

niepodległości Polski,  zwanego dalej „Konkursem”, jest Zespół Szkół Chemicznych i Przemysłu

Spożywczego  w  Lublinie,  który  reprezentowany  jest  przez  panie:  Małgorzatę  Gurną  i  Renatę

Pastuszuk.

2. Czas trwania konkursu ustala się na okres od 15 października 2018 roku do 15 listopada 2018.roku.

Konkurs ma charakter otwarty, tzn.udział w nim mogą wziąć wszyscy uczniowie szkoły.

3. Ogłoszenie laureatów konkursu nastąpi do 20 listopada 2018 r.  Lista zwycięzców pojawi się  na

stronie szkoły.

4. Wszystkie wątpliwości dotyczące konkursu należy wyjaśniać  z wyżej  wymienionymi osobami w

formie elektronicznej   m.gurna@zschips.lublin.eu lub r.pastuszuk@zschips.lublin.eu 

Cel konkursu
1. Uczczenie 100 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę.

2. Budowanie postawy patiotyzmu i tożsamości narodowej.

3. Rozwijanie i odkrywanie talentów plastycznych.

Udział
1. Konkurs  skierowany  jest  do  uczniów  ZSChiPS  w  Lublinie,  którzy  wykonają  prace  plastyczne

dowolną techniką odnoszącą się do tematu konkursu. Maksymalny rozmiar pracy to format A3.

2. Każdy  z  Uczestników  przystępując  do  niniejszego  konkursu  wyraża  zgodę  na  postanowienia  i

zobowiązuje stosować się do niniejszego Regulaminu (Załącznik nr 3).

3. Osoby, które chcą wziąć udział w konkursie powinny wypełnić załączniki 1, 2 i 3 oraz oddać  je

osobiście organizatorkom ( M. Gurna- sala 124, R. Pastuszuk- sala 225 )

4. Każdy uczestnik może zgłosić na konkurs tylko jedną podpisaną pracę.

5. Zgłoszenie do konkursu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację pracy plastycznej.

6. Organizator konkursu nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia nieprawdziwe.

7. Nadesłane w ramach konkursu prace nie będą zwracane autorom. Egzemplarze prac konkursowych

stają się własnością Organizatora.

8. W przypadku uczestnika niepełnoletniego załączniki  muszą  być  podpisane przez przedstawiciela

ustawowego lub innego prawnego opiekuna.

Przebieg konkursu i nagrody
1. Wszystkie  prace  plastyczne  nadesłane  na  konkurs  podlegają  ocenie  Jury  powołanego  przez

Organizatora.

2. Z  dostarczonych  na  konkurs  prac  plastycznych  Jury  wybierze  najwyżej  ocenione.  Będą  one

zaprezentowane na wystawie w budynku ZSChiPS w Lublinie.

3. Jury  wybierając  najlepsze  prace  będzie  kierowało  się:  oryginalnym podejściem do  tematu  oraz

wrażeniem artystycznym.

4. Jury wskaże 3 najlepsze prace. 

• Laureat  I  miejsca  otrzyma  cenną  nagrodę  książkową,  dyplom  zwycięzcy,  ocenę  celującą  z

przedmiotu wok lub bardzo dobrą z przedmiotu język polski oraz dodatkowe punkty do semestralnej

oceny zachowania.

• Zdobywca II miejsca otrzyma nagrodę książkową, dyplom, ocenę bardzo dobrą  z jednego z w/w

przedmiotów oraz dodatkowe punkty do semestralnej oceny zachowania.

• Zdobywca III miejsca otrzyma nagrodę książkową, dyplom, ocenę bardzo dobrą z jednego z w/w

przedmiotów oraz dodatkowe punkty do semestralnej oceny zachowania.

5. Każdy uczestnik konkursu otrzyma dyplom.

6. Wernisaż  wystawy  pokonkursowej  połączony  z  wręczeniem  nagród  laureatom  odbędzie  się  w

listopadzie 2018 roku.

Dane osobowe uczestników konkursu i prawa autorskie



1. Administratorem danych osobowych zbieranych od uczestników i ich przedstawicieli jest ZSChiPS

w Lublinie.

2. Dane  osobowe  uczestników  będą  przetwarzane  w  celu  organizacji,  przeprowadzenia  konkursu,

ogłoszenia jego wyników, a dane zwycięzców dodatkowo w celu przekazania im nagrody.

3. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie zgody uczestników (ich przedstawicieli). Podanie

danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w konkursie.

4. Organizator będzie zbierał od uczestników następujące dane: a) imię i nazwisko, b) klasę do której

uczęszcza, d) w przypadku przedstawicieli: imię i nazwisko oraz numer telefonu.

5. Uczestnik konkursu zezwala  na  wykorzystanie  jego  imienia  i  nazwiska  w celu informowania o

wynikach konkursu.

III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu. Zgłoszenie się  do

konkursu jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu.

2. Jury  w imieniu  Organizatora  wybierze  zwycięzcę  w  oparciu  o  zasady  określone  w  niniejszym

regulaminie.

Załącznik nr 1



ZGODA  RODZICÓW  (OPIEKUNÓW  PRAWNYCH)  NA  UDZIAŁ  DZIECKA  W
KONKURSIE
PLASTYCZNYM „Wolność  moja Kochana...” ORGANIZOWANYM PRZEZ ZSCHIPS W
LUBLINIE
1. Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka/podopiecznego/
……………………………………………………………………………………….

/imię i nazwisko/

w konkursie plastycznym „Wolność moja Kochana...”.
2. Wyrażam zgodę na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie nadesłanej przez moje

dziecko/podopiecznego pracy konkursowej w materiałach promocyjnych związanych z konkursem,

prezentacjach pokonkursowych w różnych formach utrwaleń oraz na wystawienie pracy na widok

publiczny wraz podaniem danych autora.

………………………………………………………………….…………

/podpis rodziców (opiekunów prawnych) uczestnika konkursu/

Niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 2



Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Ja niżej podpisany/a, po zapoznaniu się z Regulaminem Konkursu plastycznego „Wolność moja
Kochana...”, którego organizatorem jest ZSCHIPS w Lublinie, wyrażam zgodę  na pozyskanie i

przetwarzania danych osobowych zamieszczonych w Zgłoszeniu do konkursu moich oraz mojego

małoletniego dziecka (podopiecznego) w celach i na zasadach opisanych w Regulaminie Konkursu

to  jest:  udziału  w  Konkursie,  opublikowanie  danych  zwycięzców,  imienia  i  nazwiska  oraz

wizerunku na stronie internetowej Organizatora (www.kleeberg.lublin.pl), publicznego odczytania

powyższych danych podczas wręczania nagród.

Zdaję sobie sprawę z moich praw do: dostępu do danych, ich prostowania, żądania ich usunięcia w

związku z cofnięciem zgody lub w innych przypadkach przewidzianych prawem, prawa do żądania

ograniczenia przetwarzania danych, prawa do przenoszenia danych.

………………………………………………………..……………………….……………….

data i czytelny podpis rodzica (opiekuna) Uczestnika konkursu

Załącznik nr 3



Karta zgłoszenia do konkursu „Wolność moja Kochana...”
Imię  .......................................................................................................................................................

Nazwisko ...............................................................................................................................................

Klasa ......................................................................................................................................................

Numer telefonu ......................................................................................................................................

E mail ...................................................................................................................................................

„Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem Konkursu plastycznego „Wolność moja
Kochana...”, którego organizatorem jest ZSChiPS w Lublinie i akceptuję jego postanowienia
składając niniejsze zgłoszenie do Konkursu."

Dane kontaktowe opiekuna (imię, nazwisko, numer telefonu):

……………………………............................................................

………………………………………………………………………

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

Data i podpis rodzica/prawnego opiekuna lub dorosłego Uczestnika


