REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO
„Dniem czy nocą, straż pożarna spieszy nam z pomocą”
§1
Organizatorem konkursu plastycznego jest Zarząd Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP
w Krobi oraz Gmina Krobia
§2
Konkurs prowadzony jest pod hasłem "Dniem czy nocą, straż pożarna spieszy nam
z pomocą", mającym na celu propagowanie bezpieczeństwa pożarowego, szerzenie zasad
ochrony przeciwpożarowej wśród dzieci i młodzieży z terenu gminy Krobia oraz zapoznanie
z działalnością organizacyjno-operacyjną jednostek ochrony przeciwpożarowej.
§3
Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół ( podstawowych, gimnazjum i szkół
ponadgimnazjalnych ), zamieszkujący na terenie gminy Krobia
§4
1.Uczestnicy przygotowują prace plastyczne z wykorzystaniem dowolnych technik
plastycznych (rysunek, grafika, malarstwo, kolaż, malowanie na tkaninie, komiks, techniki
mieszane), związane tematycznie z hasłem konkursu, w formacie A4 lub maksymalnie A3.
2. Prace nie mogą zostać wykonane z użyciem materiałów sypkich ( np. piasku)
oraz z produktów spożywczych ( np. ryżu, zboża, makaronu itp.)
3. Każdy uczestnik konkursu może przygotować maksymalnie 3 prace konkursowe.
§5
1. Prace należy przesyłać albo dostarczyć osobiście na adres: Gmina Krobia, ul. Rynek 1,
63-840 Krobia, z dopiskiem na kopercie Konkurs – „Nasza Straż Pożarna”, w terminie do 29
kwietnia 2016 r.
2. W przypadku przesłania pracy pocztą, o zakwalifikowaniu jej do konkursu decyduje data
stempla pocztowego, nie późniejsza niż określona w pkt. 1.
3. Prace powinny zawierać ponadto metryczkę, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego
regulaminu, a w przypadku osób niepełnoletnich dodatkowo oświadczenie rodziców
lub prawnych opiekunów, stanowiące załącznik nr 2 do regulaminu.

§6
Prace oceniane będą w czterech kategoriach wiekowych:
- uczniowie klas I - III szkoły podstawowej,
- uczniowie klas IV- VI szkoły podstawowej,
- uczniowie gimnazjum,
- uczniowie szkół ponadgimnazjalnych
§7
1. Oceny prac konkursowych dokona komisja, powołana przez organizatora konkursu.
2. Ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie jego laureatom nagród rzeczowych –
za zajęcie pierwszych trzech miejsc w każdej z kategorii wiekowej, nastąpi w dniu 6 maja br.
podczas Gminnych Obchodów Dnia Strażaka.
3. O godzinie i miejscu wręczenia nagród laureaci konkursu powiadomieni zostaną
indywidualnie.
§8
1. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w konkursie wyłącznie za zgodą swoich rodziców
lub prawnych opiekunów.
2. W przypadku osób niepełnoletnich biorących udział w konkursie, niezbędna jest zgoda
rodziców lub prawnych opiekunów, w tym zgoda na zbieranie i przetwarzanie przez
organizatora konkursu podanych przez nich danych osobowych - w celach promocyjnoinformacyjnych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.), a także zgoda na przekazanie autorskich praw
majątkowych do prac niepełnoletnich. Zgoda ta musi być wyrażona na piśmie, w formie
oświadczenia o odpowiedniej treści, stanowiącej załącznik nr 2 do regulaminu. Oświadczenie
należy złożyć wraz z pracą konkursową. Brak oświadczenia skutkuje odmową wydania
uczestnikowi konkursu nagrody w razie jej przyznania.
§9
Organizator konkursu nabywa prawo własności nagrodzonych prac konkursowych
oraz wszelkich majątkowych praw autorskich z nimi związanych, które zostaną nagrodzone,
z chwilą wręczenia nagród.
§10
Wszelkie reklamacje związane z przebiegiem konkursu i wyłonieniem jego laureatów,
powinny być składane pisemnie na adres Zarząd Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP
w Krobi, ul. Ogród Ludowy 2, 63-840 Krobia, w terminie 14 dni od dnia zdarzenia,
będącego przyczyną złożenia reklamacji. Reklamacje wniesione po tym terminie nie będą
rozpatrywane. Uprawniony podmiot w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji
rozpatrzy otrzymaną
reklamację i pisemnie poinformuje zgłaszającego reklamację

o zajętym stanowisku. Decyzje podjęte w wyniku rozpatrzenia reklamacji są ostateczne
i dalsza korespondencja w tej sprawie nie będzie rozpatrywana.
§11
W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu
cywilnego.
§ 13
Biorąc udział w konkursie uczestnik wyraża zgodę na zastosowanie się do niniejszego
regulaminu.

Załącznik nr 1
Konkursu Plastycznego dla dzieci i młodzieży
pod hasłem: „Dniem czy nocą, straż pożarna spieszy nam z pomocą”
Lp.

Dane autora pracy

1.

Imię:

2.

Nazwisko:

3.

Wiek:

4.

Nazwa szkoły lub placówki oświatowej oraz klasa, do której uczeń uczęszcza – np. I gimnazjum, 3 szkoły podst.

5.

6.

Ulica:

Numer:

Kod pocztowy:

Miejscowość:

Powiat:

Województwo:

Nauczyciel/opiekun

Imię i nazwisko

Tel. kontaktowy
Wyrażam zgodę na udział w konkursie mojej córki/syna/ podopiecznego oraz na przetwarzanie jej/jego danych
osobowych przez Organizatora na potrzeby Konkursu (ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29 sierpnia 1997 r.
Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.)

...................................................................
Podpis rodzica lub opiekuna prawnego





Proszę o wpisywanie danych do tabeli drukowanymi literami,
Proszę wpisać koniecznie telefon kontaktowy nauczyciela lub opiekuna,
Tabelkę z danymi przyklejamy na rewersie pracy konkursowej.

Załącznik nr 2

......................................., ................................... r.
(miejscowość)
(data)

..................................................
(imię i nazwisko)
.................................................
(ulica, nr domu)
...................................................
(kod pocztowy, miejscowość)

OŚWIADCZENIE
Oświadczam, iż:
1) jestem przedstawicielem ustawowym/opiekunem
…………………………………………………………………………………………………..
[imię i nazwisko uczestnika konkursu],
2) zapoznałem się z treścią Regulaminu konkursu plastycznego organizowanego przez Zarząd
Miejsko-Gminny ZOSP RP w Krobi i Gminę Krobia oraz wyrażam zgodę na jego/jej udział
w w/w konkursie zgodnie z postanowieniami Regulaminu,
3) wyrażam zgodę na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu,
o którym mowa w pkt 1, przez organizatora konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia
1997 r o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.),
4) wyrażam zgodę na nieodpłatne przekazanie na rzecz organizatora konkursu autorskich
praw majątkowych do prac konkursowych, w tym ich opublikowanie bez ograniczeń.

............................................................
(data, czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna)

