REGULAMIN
KONKURSU
PLASTYCZNEGO
Malownicze zakątki jeziora Rzuno

1. ORGANIZATORZY
Dyrektor Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dziemianach
2. CELE KONKURSU
a) popularyzacja walorów przyrodniczych jeziora Rzuno;
b) poszerzanie wiedzy o Małej Ojczyźnie;
c) doskonalenie i rozwijanie umiejętności plastycznych młodzieży;
d) integracja młodzieży interesującej się regionem.
3. ZASADY UDZIAŁU W KONKURSIE:
a) w konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas 1-3 gimnazjum,
b) uczeń może zgłosić tylko 1 pracę,
c) technika pracy plastycznej dowolna, format A4 lub A3.
d) tematyka prac: Malownicze zakątki jeziora Rzuno
e) każda praca powinna być opatrzona umieszczoną na odwrocie kartką
z następującymi danymi (w zamkniętej kopercie):
Imię i nazwisko
ucznia
Temat pracy
Klasa
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych/ danych
osobowych mojego dziecka przez Organizatora na potrzeby Konkursu
(ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29 sierpnia 1997 r. Dz. U. Nr
133, z późn. zm.)
Podpis rodziców

Prace podpisane z przodu nie będą oceniane.

f) prace uczeń dostarcza do sekretariatu gimnazjum,
g) termin składania prac upływa 22 maja 2015 r.
4 . ZASADY ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU
a. prace zostaną ocenione przez jury w składzie powołanym przez organizatorów,
b. decyzja jury jest ostateczna i nie można się od niej odwołać,
c. laureaci otrzymają nagrody,
d. wyniki konkursu zostaną ogłoszone dnia 25 maja 2015 r. (poniedziałek) podczas
podsumowania realizacji projektu edukacyjnego "Dziemiańskie Rzuno - Wspólna
Sprawa III" finansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku
e. nagrodzone prace będą eksponowane na wystawie pokonkursowej w Gimnazjum
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dziemianach, 83-425 Dziemiany, ul.
Wyzwolenia 20 oraz zostaną zaprezentowane w formie skanów na stronie
internetowej www.gimnazjum.dziemiany.pl po dniu 25 maja 2015 r.
f. organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnej publikacji prac w
materiałach związanych z konkursem oraz promocją gimnazjum i gminy, z
zaznaczeniem imienia i nazwiska autora;
g. zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich
do nich na rzecz Organizatora (o czym mowa w art. 50 ustaw z dnia 4 lutego
1994r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych, Dz. U. z 1994r., Nr 24, poz.
83) oraz do publikacji w wydawnictwach wszelkiego typu wydawanych przez
Organizatora, a także w Internecie.
5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
a. wzięcie udziału w konkursie (przesłanie prac) jest równoznaczne z wyrażeniem
zgody na wykorzystywanie danych osobowych uczestnika zgodnie z przepisami
Ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych;
b. uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za zgodność z prawdą danych
nadesłanych wraz z pracami, wynikającą z przepisów Kodeksu Cywilnego z 23
kwietnia 1964 r. oraz Ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych;
c. organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za naruszenie praw autorskich
osób trzecich przez uczestników konkursu;
d. niniejszy dokument jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu;
e. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Gimnazjum im. Kard. Stefana
Wyszyńskiego w Dziemianach - www.gimnazjum.dziemiany.pl
6. INFORMACJE DODATKOWE
Kontakt w razie wątpliwości związanych z Regulaminem: Ewa Szejba 58-688-04-74

