Regulamin konkursu dla uczniów ZSO nr 6 w Bydgoszczy

100-lecie niepodległości
na wesoło
Przedmiotem konkursu są prace plastyczne.
1. Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6 w Bydgoszczy.
2. Konkurs organizowany jest z okazji 100 – lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.
3. Celem konkursu jest:
 zachęcanie uczniów do poznawania okoliczności odzyskania przez Polskę niepodległości,
 zachęcanie uczniów do bliższego poznania biogramów postaci związanych z odzyskaniem
niepodległości,
 rozwijanie wyobraźni i postawy twórczej uczniów,
 uczczenie 100 –lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.
4. Konkurs jest przeznaczony dla wszystkich uczniów ZSO nr 6 w Bydgoszczy.
5. Każdy z autorów może przekazać jedną pracę.
6. Prace powinny przedstawiać postać/postaci związane z odzyskaniem przez Polskę niepodległości (Józef
Piłsudski, Roman Dmowski, Wincenty Witos, Ignacy Jan Paderewski, Wojciech Korfanty, Ignacy
Daszyński) lub wydarzeniem z okresu międzywojennego, związanym z odbudową i kształtowaniem się
granic II RP.
7. Prace powinny zostać wykonane jako karykatury, aby w zabawny sposób ukazać ważne dla naszego kraju
wydarzenia. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji prac wulgarnych lub obrażających
uczucia patriotyczne innych.
8. Prace mogą być wykonane na papierze formatu A4 lub A3 w dowolnej technice plastycznej.
9. Prace należy składać u p. prof. Krzysztofa Kłosowskiego lub w szkolnej bibliotece.
10. Prace należy dostarczyć do dnia 9 kwietnia 2018 r. wraz z zaakceptowanym (podpisanym) regulaminem
konkursu.
11. Prace należy podpisać: tytuł pracy, imię i nazwisko autora, klasa, adres e-mail.
12. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 10 kwietnia 2018 r.
13. Oceny prac dokona jury powołane przez organizatora. Najlepsze prace zostaną nagrodzone. Decyzje jury
są ostateczne.
14. Uczestnictwo w konkursie zostanie w sposób adekwatny docenione przez nauczycieli historii, jako praca
dodatkowa.
15. Udział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa do nieodpłatnego
wykorzystywania prac w następujących polach eksploatacji: druku w dowolnej liczbie publikacji i w
dowolnym nakładzie, używania ich w Internecie oraz w innych formach utrwaleń, nadających się do
rozpowszechniania w ramach działań podejmowanych przez ZSO nr 6 w Bydgoszczy. Przekazane prace nie
będą zwracane. Z chwilą przekazania ich na konkurs przechodzą na własność organizatorów, którzy
przejmują autorskie prawa majątkowe do złożonych prac.
16. Złożenie prac oznacza akceptację warunków konkursu i regulaminu, którego ostateczna interpretacja
należy do jury konkursu. Żadne odwołania nie zostaną uwzględnione.
17. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania konkursu.
18. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie
przez organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu oraz w celach marketingowych
organizatora (ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997r. Dz.U. nr 133 poz.833 z póz. zm).
Osoby uczestniczące w konkursie potwierdzają swoją zgodę na powyższe uczestnictwem w konkursie.
19. Udział w konkursie jest równoznaczny z oświadczeniem o posiadaniu praw autorskich do złożonych prac.
..........................................................................................
Akceptuję regulamin konkursu (imię i nazwisko, data)
...........................................................................................
adres e-mail

