
Regulamin konkursu techniczno-plastycznego dla uczniów klas I-III SP 149 w Krakowie

„Ozdoba bożonarodzeniowa”

Serdecznie zapraszamy uczniów klas I-III do wzięcia udziału w szkolnym konkursie 
na ozdobę bożonarodzeniową.

1) Postanowienia ogólne:
1. Organizatorem konkursu „Ozdoba bożonarodzeniowa” jest świetlica szkolna w Szkole 
Podstawowej nr 149 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Krakowie.
2. Celem konkursu jest:
- doskonalenie umiejętności techniczno-plastycznych
- rozwijanie wyobraźni
- rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości estetycznej 
- pobudzanie kreatywności

 3. Konkurs rozpoczyna się 27.11.2019 r. i trwa do 11.12.2019 r. Przez cały czas trwania 
konkursu można dostarczać formularze zgłoszeniowe wraz z pracą.

 4. Formularze zgłoszeniowe wraz z pracą należy dostarczyć do Pani Klaudii Deli lub 
do Pani Anny Zięby do świetlicy górnej (świetlica klas pierwszych).
5. Informacji dotyczących konkursu udziela Pani Klaudia Dela oraz Pani Anna Zięba.

2) Zadanie konkursowe:
1. Przedmiotem konkursu jest wykonanie ozdoby bożonarodzeniowej dowolną techniką.
2. Forma pracy: indywidualna wraz ze wsparciem rodziców/opiekunów.
3. Praca powinna być czytelnie opisana i powinna zawierać następujące dane: 
imię i nazwisko autora oraz klasę.
4. Wiek uczestników:
Prace zostaną ocenione w kategorii: uczniowie klas I-III SP 149
5. Aby wziąć udział w konkursie należy dostarczyć do Pani Klaudii Deli lub Pani Anny 
Zięby pracę wraz z uzupełnionym formularzem będącym załącznikiem do niniejszego 
regulaminu.
6. Osoby, które spełnią wszystkie wymagania określone w regulaminie i przekażą zgłoszenie
konkursowe spełniając warunki określone w niniejszym regulaminie wezmą udział 
w konkursie.
7. Zgłoszenia niespełniające wymagań określonych w niniejszym regulaminie nie będą 
brane pod uwagę w konkursie.

3) Ocena prac:
1. W składzie jury konkursu znajdą się:
- Pani Klaudia Dela – wychowawca świetlicy szkolnej
- Pani Anna Zięba – wychowawca świetlicy szkolnej
- Pani Katarzyna Olbrycht – nauczyciel plastyki, zajęć kreatywnych 
2. Zostaną przyznane nagrody.
3. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie www.sp149.edukonekt.pl do dnia 
13 grudnia 2019 r.
4. Rozdanie nagród odbędzie się w terminie późniejszym, o którym uczestnicy konkursu 
zostaną wcześniej poinformowani.
5. Nagrodzone prace zostaną publikowane na stronie internetowej Szkoły Podstawowej 
nr 149 w Krakowie.

http://www.sp149.edukonekt.pl/


4) Warunki uczestnictwa w konkursie:
1.Uczestnik Konkursu dostarczając zgłoszenie konkursowe oświadcza, iż przysługują mu 
wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do dostarczonej pracy, która jest przejawem jego
własnej indywidualnej twórczości o oryginalnym charakterze.
2.Uczestnik Konkursu oświadcza, że jego praca nie narusza praw osób trzecich, nie jest 
obciążona prawami osób trzecich, osoby trzecie nie zgłaszają w tym zakresie żadnych 
roszczeń oraz że uzyskał wszelkie zezwolenia lub zgody prawem wymagane (w tym na 
pozowanie osób i rozpowszechnianie ich wizerunku) na korzystanie z tych materiałów, o ile 
są one konieczne lub potrzebne dla ich wykorzystywania przez Organizatora i/lub osoby 
wskazane przez Organizatora, w zakresie określonym niniejszym Regulaminem.
3.Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na opublikowanie swojej pracy w miejscach 
wskazanych w pkt. 3) pkt. 5 niniejszego Regulaminu oraz opublikowanie swojego imienia 
i nazwiska na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 149 w Krakowie.
4. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę, aby jego praca konkursowa została przekazana na 
szkolny kiermasz.

5) Postanowienia końcowe:
1. Regulamin niniejszego Konkursu dostępny jest na stronie internetowej szkoły 
www.sp149.edukonekt.pl
2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, pod warunkiem, że nie naruszy to
już nabytych praw uczestników. O każdorazowej zmianie Organizator poinformuje 
uczestników na stronie internetowej www.sp149.edukonekt.pl co najmniej na 7 dni przed 
wprowadzeniem zmian.
3. Osoby, które nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym 
Regulaminie lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną zdyskwalifikowane.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą 
odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, a w szczególności art.919-921 KC.
5. Dostarczone na Konkurs dane osobowe uczestników będą przetwarzane przez 
Organizatora wyłącznie na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, 
w szczególności w celu opublikowania wyników Konkursu.
6.Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich brak uniemożliwia wzięcie udziału 
w Konkursie.
7. Administratorem danych osobowych jest Organizator Konkursu. Dane osobowe 
uczestników Konkursu będą chronione i przetwarzane zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych
Osobowych (DZ. U. 02.101.926). Uczestnikowi przysługuje prawo wglądu/dostępu do 
swoich danych osobowych oraz ich poprawiania lub żądania ich usunięcia.
8. Dostarczając zgłoszenie konkursowe Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady 
Konkursu zawarte w niniejszym Regulaminie.
9. Organizator nie zwraca dostarczonych prac.
10. Organizator przekazuje wszystkie prace na szkolny kiermasz, z którego część pieniędzy 
zostanie przekazana na cele charytatywne.

http://www.sp149.edukonekt.pl/
http://www.sp149.edukonekt.pl/


FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

„Ozdoba bożonarodzeniowa”

1. Imię i nazwisko uczestnika …………………………………………………………..

2. Klasa ……………………..

Oświadczam, że:

-  Jestem  autorem  zgłoszonej  pracy  do  konkursu  :  „Ozdoba  bożonarodzeniowa”.
-  Zapoznałam/em  się  z  regulaminem  konkursu  i  akceptuję  warunki  w  nim  zawarte.
-  Wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  moich  danych  osobowych  dla  celów  niniejszego  
konkursu,  zgodnie z art.  6 ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych  
(Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm. ), opublikowanie mojej pracy w formie  
zdjęcia na stronie internetowej szkoły oraz na przekazanie mojej pracy na szkolny kiermasz, 
który odbędzie się w Szkole Podstawowej nr 149 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego.

……………………………………………..
(podpis ucznia)                                    

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

(miejscowość, data)                                                                                                                         

……………………………………………..

(podpis rodzica/opiekuna prawnego)                          


