
Regulamin konkursu pod nazwą „Kartka Świąteczna”

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem konkursu plastycznego pt. „Kartka świąteczna”, zwanego dalej konkursem, 

jest Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 im. Józefa Piłsudskiego w Zamościu, zwany 

dalej Organizatorem.

2. Konkurs jest adresowany do uczniów szkół gimnazjalnych.

3. Nagrodzone zostaną trzy pierwsze miejsca w formie nagród rzeczowych.

4. Zwycięski  projekt  będzie  oficjalną  kartką  szkoły  wysyłaną  w  formie  elektronicznej  

do okolicznych szkół i instytucji państwowych.

II ZAŁOŻENIA KONKURSU

1. Celem  konkursu  jest  podtrzymywanie  tradycji  świątecznych  wśród  młodzieży,  a  także 

pobudzenie ich wyobraźni plastycznej, kreatywności i umożliwienie prezentacji uzdolnień 

na szerokim forum.

2. Wykonane prace wraz z zeskanowaną zgodą na upublicznianie danych osobowych należy 

przesłać na adres: zspnr5@gmail.com, wiadomość należy zatytułować: Kartka-konkurs.

3. W konkursie mogą uczestniczyć uczniowie Gimnazjów z województwa lubelskiego.

4. Konkurs będzie trwał od dnia 30.11.2015r. do 11.12.2015r.

5. Wyniki  konkursu  zostaną  ogłoszone  16.12.2015r.   na  stronie  internetowej  Organizatora 

www.zspnr5.zamosc.roztocze.pl

6. Nagrody zostaną wręczone podczas Dnia Bożonarodzeniowego organizowanego w szkole, 

lub indywidualnie po wcześniejszym uzgodnieniu z Organizatorem.

III ZASADY PROWADZENIA KONKURSU

1. Konkurs ma polegać na wykonaniu kartki świątecznej w formie elektronicznej dowolnym 

programem  do  obróbki  grafiki.  W  pracy  należy  wykorzystać  grafikę  własną.  Kartka 

powinna mieć wymiary minimum 800x600 pikseli oraz rozszerzenie *.jpg, *.png lub *.gif.

2. Można  też  wykonać  kartkę  dowolną  techniką  plastyczną  (rysowanie,  malowanie)  

w  tradycyjny  sposób  a  następnie  zeskanować  pracę  i  wysłać  w  formie  elektronicznej. 

Należy jednak uwzględnić techniczne możliwości zeskanowania danej pracy.

3. Konkurs nie obejmuje prac przestrzennych.

4. Autorem kartki zgłoszonej do konkursu może być jedna osoba.

mailto:zspnr5@gmail.com
http://www.zspnr5.zamosc.roztocze.pl/


5. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną kartkę.

6.  Dane osobowe uczestników będą wykorzystywane wyłącznie w celu wyłonienia zwycięzcy 

i przyznania nagrody. Warunkiem udziału w Konkursie jest załączenie do przesłanej pracy, 

pisemnego oświadczenia prawnych opiekunów autora o wyrażeniu zgody na przetwarzanie

danych  osobowych  podopiecznego  dla  potrzeb  niezbędnych  dla  realizacji  Konkursu, 

zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 

r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.), według załączonego wzoru (Załącznik nr 1).

7.  Zgłoszenie pracy do konkursu jest związane z  nieodpłatnym przeniesieniem autorskich 

praw  majątkowych do pracy na rzecz Organizatora, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 

lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, 

z późn.  zm.), oraz zgody na publikację w wydawnictwach wszelkiego typu, wydawanych 

przez Organizatora, oraz w Internecie.

8. Komisja konkursowa weźmie pod uwagę oryginalność prac, estetykę oraz nawiązanie do 

tradycji.

9. W treści wiadomości należy wpisać swoje imię, nazwisko, klasę oraz gimnazjum do którego 

uczeń uczęszcza.

10. Prace dostarczone po terminie 11.12.2015r. nie będą oceniane.

IV PRZYZNAWANIE NAGRÓD

1. Wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje powołana w tym celu Komisja Konkursowa,

zwana dalej Komisją. Komisję powołuje Organizator. Skład Komisji ustala Organizator.

2. Prace niespełniające warunków regulaminowych nie będą klasyfikowane przez Komisję.

3. Komisja dokona wyboru trzech prac konkursowych i przyzna nagrodę główną oraz nagrodę 

drugiego i trzeciego stopnia. Autorzy tych prac otrzymają nagrody rzeczowe sponsorowane 

przez Organizatora konkursu.

4. Wyniki  konkursu  zostaną  ogłoszone  16.12.2015r.   na  stronie  internetowej 

www.zspnr5.zamosc.roztocze.pl

5. O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje powołana w tym celu komisja konkursowa.

6. Decyzje komisji są ostateczne i nieodwołalne.

7. Autor zwycięskiej kartki zostanie poinformowany o wygranej drogą elektroniczną, zostaną 

też opublikowane informacje na stronie www.zspnr5.zamosc.roztocze.pl

8. Uroczyste  wręczenie  nagród  nastąpi  podczas  Dnia  Bożonarodzeniowego  ZSP  Nr5  

w Zamościu. Informacja o miejscu i godzinie wręczenia nagród zostanie podana na tablicy 

informacyjnej przy sekretariacie szkoły oraz na stronie internetowej Organizatora.
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V USTALENIA DODATKOWE

1. Autorzy kartek przenoszą na Organizatora nieograniczone prawa autorskie do swoich prac. 

W tym celu uczestnik Konkursu składa stosowne oświadczenie, podpisane również przez 

rodzica lub opiekuna prawnego.

2. Organizator  zastrzega  sobie  prawo  do  wykorzystania  w  materiałach  edukacyjnych, 

informacyjnych i promocyjnych wszystkich prac nadesłanych do Konkursu.

3. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.

4. Udział  w konkursie  oznacza  zgodę jego uczestnika  na warunki  określone  w niniejszym 

Regulaminie.



Załącznik nr 1 
do regulaminu konkursu plastycznego „KARTKA ŚWIĄTECZNA”

.............................................................
Imię i nazwisko uczestnika konkursu

...............................................................
Imię i nazwisko prawnego opiekuna
Autora pracy konkursowej

..............................................................
Adres zamieszkania
uczestnika konkursu

………………………………………………………     
Tytuł pracy konkursowej

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 
im. Józefa Piłsudskiego w Zamościu

ul. Szczebrzeska 102
22-400 Zamość

Oświadczenie o nieodpłatnym przeniesieniu praw autorskich na Organizatora Konkursu oraz przetwarzaniu 
danych osobowych
Jako opiekun prawny autora pracy konkursowej 
zatytułowanej: ..................................................................................................................................................., 
zwanej dalej „utworem”, zgłoszonej do Konkursu plastycznego „KARTKA ŚWIĄTECZNA”, oświadczam iż jestem 
uprawniony do przeniesienia majątkowych praw autorskich do utworu w zakresie wskazanym w niniejszym 
oświadczeniu. Jako opiekun prawny przenoszę nieodpłatnie  na Organizatora konkursu : Zespół Szkół 
Ponadgimnazjalnych Nr 5 im. Józefa Piłsudskiego w Zamościu, ul. Szczebrzeska 102 , 22-400 Zamość 

Autorskie prawa majątkowe do utworu, a także prawa zależne,  Organizator konkursu oświadcza, iż przyjmuje 
autorskie prawa majątkowe do utworu. Autorskie prawa majątkowe do utworu wraz z prawami zależnymi, przechodzą na 
Organizatora w momencie podpisania niniejszego oświadczenia i dają Organizatorowi prawo do nieograniczonego 
w czasie wykorzystania i rozporządzania utworem powstałym w wyniku wykonania i zgłoszenia utworu.
 Organizator nabywa autorskie prawa majątkowe i zależne na następujących polach eksploatacji:
1)utrwalanie i zwielokrotnianie w wersji papierowej i elektronicznej.
2)wprowadzanie do pamięci komputera, w tym zamieszczanie na stronie internetowej Organizatora
3)wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską oraz techniką cyfrową;
4) publiczne wystawianie, rozpowszechnianie, publikowanie, wyświetlanie, a także  publiczne udostępnianie utworu 
5)publikowanie poszczególnych elementów graficznych składających się na utwór, w formie publikacji papierowej;

Jako opiekun prawny autora utworu zezwalam Organizatorowi na rozporządzanie i korzystanie z opracowań 
utworu w zakresie wskazanym powyżej .
Jako opiekun prawny autora utworu przenoszę na Organizatora konkursu własność jednego egzemplarza, na którym 
utrwalono utwór. Jako opiekun prawny autora utworu gwarantuję, że utwór jest autorstwa mojego podopiecznego i że 
w związku z wykonaniem utworu i przeniesieniem majątkowych  praw autorskich i praw zależnych na Organizatora 
konkursu, nie naruszam w żaden sposób praw osób trzecich.

 Jako opiekun prawny autora utworu wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego 
podopiecznego dla potrzeb niezbędnych dla realizacji przedmiotowego Konkursu w zakresie 
wyłonienia zwycięzcy i przyznania nagrody, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych 
osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.)

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

Data i podpis prawnego opiekuna autora utworu


