REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
pt. „Maskotka Lidera Zdrowia”
§1
Postanowienia ogólne
1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie ,,Maskotka Lidera Zdrowia”
2. Organizatorem Konkursu jest Stowarzyszenie Inicjatywa Tyska.
3. Konkurs organizowany jest w ramach Programu: „Zdrowe Tychy”.
4. Konkurs rozpoczyna się od 1 grudnia 2017 r.
§2
Cele Konkursu
Celem konkursu jest:
1. Rozwój umiejętności plastycznych wśród dzieci i młodzieży.
2. Stworzenie maskotki, która będzie symbolem Programu: „Zdrowe Tychy”.
3. Konkurs ma na celu wyłonienie prac, które w najciekawszy i najcelniejszy sposób będą charakteryzowały
maskotkę lidera zdrowia.
4. Konkurs ma na celu promocję programu wśród lokalnej społeczności.
§3
Warunki uczestnictwa
1. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych biorących
udział w Programu: „Zdrowa Tychy”.
2. Prace nadesłane na Konkurs muszą być pracami własnymi, nigdzie wcześniej niepublikowanymi.
3. Prace powinny być wykonane w dowolnych, płaskich technikach plastycznych np.: pastelami, farbami, mazakami,
kredkami, grafika, itp.
4. Prace powinny być wykonane na papierze typu blok techniczny w formacie A4.
5. Prace mają być indywidualne.
6. Temat pracy: projekt maskotki „Lidera Zdrowia” oraz nazwy dla postaci. Wygrany projekt będzie inspiracją
do uszycia maskotki i stanie się symbolem wykorzystywanym w ramach Programu: „Zdrowe Tychy”.
7. Praca plastyczna winna być opisana na odwrocie wg powyższego wzoru:
Imię, nazwisko ucznia
Wiek, klasa
Nazwa szkoły, adres, telefon kontaktowy
Imię, nazwisko opiekuna
8. Do pracy należy dołączyć poprawnie wypełnione Oświadczenie (załącznik numer 1).
9. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem praw autorskich, na wykorzystanie
i przetwarzanie prac w celach promocyjnych w ramach Programu: „Zdrowe Tychy”.
10. Osoby nadsyłające prace konkursowe wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu swoich
danych osobowych (Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r.
poz. 922).
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11. Prace zgłoszone do Konkursu nie będą zwracane autorom.
12. Prace nie spełniające zasad uczestnictwa, nie będą podlegały ocenie konkursowej.
§4
Ocena prac konkursowych
1. Prace należy składać do 19 stycznia 2018 r., w sekretariacie swojej szkoły.
2. 22 stycznia 2018 r. między godziną 8.00 a 15.00 prace będą odbierane przez Organizatora konkursu
z sekretariatu szkoły.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu składania prac w przypadku ich niewystarczającej
ilości. W związku z tym wydłużeniu ulegnie termin rozwiązania konkursu.
4. O wyłonieniu laureatów Konkursu decyduje jury powołane przez Organizatora.
5. Jury pod uwagę weźmie:
1) zgodność z tematem konkursu,
2) jakość wykonania,
3) oryginalność,
4) możliwość uszycia maskotki według projektu.
6. Decyzja Komisji Konkursowej są ostateczne.
§5
Przebieg konkursu
Konkurs składa się z dwóch etapów:
1. W pierwszym etapie komisja powołana przez Organizatora wyłoni najlepsze spośród dostarczonych prac.
2. Prace wyłonione w pierwszym etapie zostaną opublikowane na stronie facebooka Zdrowych Tychów
www.facebook.com/zdrowetychy/ , a następnie internauci w drodze głosowania (ilość polubień pod
projektem) zadecydują o wygranym projekcie.
§6
Ogłoszenie wyników
1. Wyniki pierwszego etapu konkursu zostaną ogłoszone i opublikowane na stronie facebook.com/zdrowetychy/
do 24 stycznia 2018 r.
2. Między 24 stycznia 2018 r., a 11 lutego 2018 r. internauci będą mogli oddawać głosy na wybrane projekty.
3. 13 lutego 2018 r. zostaną ogłoszone wyniki drugiego etapu i tym samym zostanie wyłoniony zwycięzca konkursu.
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Załącznik nr 1
RKONKURS PLASTYCZNY pt. „Maskotka Lidera Zdrowia”

OŚWIADCZENIA
Wyrażam zgodę na przeniesienie praw autorskich do pracy zgłoszonej na konkurs plastyczny „Maskotka
Lidera Zdrowia” organizowany przez Stowarzyszenie Inicjatywa Tyska. Z treścią Regulaminu zapoznałam/ -em się
i akceptuję wszystkie jego zapisy. Oświadczam, iż praca na konkurs stworzona jest samodzielnie i nie narusza praw
autorskich osób trzecich. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych ……………………..……………..
dla potrzeb niezbędnych do realizacji konkursu plastycznego „Maskotka Lidera Zdrowia” (zgodnie z Ustawą z dnia
29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r., poz. 922).

………………………………………….
(podpis rodzica/prawnego opiekuna)

Tychy, dnia …………………………………………
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