
REGULAMIN IV edycji  

Międzyszkolnego Konkursu Świątecznego SP5 

 

1. Organizator i czas trwania Konkursu 

1.1 Organizatorem IV edycji Międzyszkolnego Konkursu Świątecznego SP5 jest Szkoła Podstawowa nr 5 

im. Romualda Traugutta z siedzibą przy ul. Traugutta 42, 61-514 Poznań. 

1.2 Konkurs rozpoczyna się 26 listopada 2018 roku i trwać będzie do dnia 12 grudnia 2018 roku. 

1.3 Udział w konkursie jest bezpłatny. 

2. Zasady ogólne konkursu 

2.1 Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych klas II-VI z rejonu poznańskiego. 

2.2 Zadaniem konkursowym jest wykonanie pracy przestrzennej „ Czapka Gwiazdora 3D”  dowolną 

techniką, z użyciem dowolnych materiałów. 

2.3 Cele konkursu: 

a) rozwój wrażliwości estetycznej,  

b) poszukiwanie twórczych i oryginalnych rozwiązań, 

c) pobudzanie twórczej aktywności,  

d) rozwijanie zdolności manualnych, 

e) wdrażanie do estetycznego wykonywania prac plastyczno – technicznych 

f) promocja szkoły poprzez prezentowanie i honorowanie dokonań uczniów. 

2.4 Prace konkursowe należy dostarczyć do siedziby organizatora w wyznaczonym terminie. 

3. Warunki uczestnictwa w konkursie 

3.1 W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół podstawowych z Miasta Poznania. 

3.2 Aby wziąć udział w konkursie należy zgłosić swoją pracę konkursową w określonym terminie wraz z 

otrzymaną dokumentacją i zgodą na przetwarzanie danych osobowych. 

3.3 Do prac konkursowych należy dołączyć kartę zgłoszeniową z pieczątką placówki oraz z 

oświadczeniem rodzica/opiekuna. 

3.4 Zgłaszając swój udział w Konkursie, Uczestnik wyraża zgodę, aby jego imię, nazwisko oraz nazwa 

placówki zostały umieszczone na listach rankingowych i/lub zostały wykorzystana w inny sposób 

określony w niniejszym Regulaminie, w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem 

Konkursu. 

3.5 Aby wziąć udział w Konkursie należy uzupełnić dane poprzez wypełnienie wszystkich wymaganych 

przez Organizatora pól formularza dostarczanym przez Organizatora ( imię i nazwisko, adres 

placówki, klasę oraz adres email i telefon kontaktowy opiekuna). 

3.6 . Nie należy podawać imienia, nazwiska czy innych danych osobowych dziecka bezpośrednio na 

pracy. Prace z widocznymi danymi osobowymi będą uznawane za niezgodne z regulaminem i będą 

niezakwalifikowane do konkursu. 

3.7 Prace konkursowe będą przyjmowane od 26 listopada do 12 grudnia 2018 roku. 

3.8 Prace nadsyłane na konkurs powinny być efektem samodzielnej pracy twórczej uczestników. 

3.9 Prace nie mogą brać udziału w innych konkursach. 

3.10 Każda praca musi być dostarczona w dowolnej nieprzezroczystej torebce  (np. papierowej) 

oznaczonej sygnaturą (imię i nazwisko ucznia, szkoła). 

3.11 Uczestnik konkursu lub jego opiekun prawny, składając swój podpis na karcie zgłoszenia 

oświadcza, że posiada pełnię praw autorskich do pracy i przenosi je na Organizatora w zakresie 



niezbędnym do jego publikacji i/lub innego rozpowszechniania, ze szczególnym uwzględnieniem 

konieczności dostosowania pracy do wymogów, jakie muszą zostać spełnione przy jego publikacji w 

wersji elektronicznej lub drukowanej. 

4. Ocena. Komisja. Nagrody 

4.1 Wszystkie prace nadesłane do Konkursu podlegają ocenie Jury powołanego przez Organizatora. 

4.2 Jury dokonuje oceny po zakończeniu okresu trwania Konkursu. 

4.3 Komisja konkursowa ocenia prace wg następujących kryteriów: 

a) zgodność pracy z tematem, 

b) materiały i technika pracy, 

c) oryginalność,  

d) dbałość o szczegóły , 

e) samodzielność wykonywania,  

f) estetyka pracy. 

4.4 W konkursie nie będą oceniane prace zbiorowe. 

4.5 Do kontroli prawidłowości Konkursu powołana zostaje Komisja, w skład, której wchodzić będą 

przedstawiciele Organizatora. 

4.6 Komisja będzie nadzorować wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z 

niniejszego Regulaminu. 

4.7 Spośród pracy Jury wybiera I, II, III miejsce (laureaci otrzymują dyplom i nagrodę rzeczową) oraz 

wyróżnienia, o których ilości zdecyduje Jury. 

4.8 Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o sposobie odbioru nagrody telefonicznie lub drogą 

poczty elektronicznej. 

5. Postanowienia końcowe 

5.1 Przetwarzanie danych odbywa się w zakresie określonym przepisami ustawy o ochronie danych 

osobowych z dnia 10 maja 2018r., Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawy o zmianie 

niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia 2016/679. 

5.2 Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane dane osobowe, a 

konkretnie: imię oraz nazwa szkoły jest Szkoła Podstawowa nr 5 im. Romualda Traugutta z siedzibą 

przy ul. Traugutta 42, 61-514 Poznań. 

5.3 Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia konkursu, 

wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania i odbioru nagrody. 

5.4 Regulamin niniejszego Konkursu jest dostępny na stronie www.sp5poznan.pl oraz w siedzibie 

Organizatora. 

5.5 Biorąc udział w Konkursie uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na wszystkie zasady zawarte w 

Regulaminie. 

5.6 W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie znajdować będą przepisy 

Kodeksu Cywilnego, a w szczególności art. 919 – 921 Kodeksu Cywilnego. 

5.7 Organizator zastrzegają sobie prawo publikowania i reprodukowania prac konkursowych bez 

wypłacania honorariów autorskich oraz do bezpłatnego prezentowania i publikacji prac 

konkursowych w celach promocyjnych w prasie, telewizji, na stronach internetowych oraz 

wydawnictwach drukowanych i elektronicznych informacyjno - promocyjnych placówki (w całości 

lub we fragmentach). 

http://www.sp5poznan.pl/


5.8 Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, pod 

warunkiem, że nie naruszy to już nabytych praw uczestników. O każdorazowej zmianie Organizator 

poinformuje uczestników na stronie internetowej www.sp5poznan.pl 

5.9 Regulamin wchodzi w życie z dniem 26 listopada 2018 r. 
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* niepotrzebne skreślić 

 

 

OŚWIADCZENIE RODZICA LUB PRAWNEGO OPIEKUNA: 

 

Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z Regulaminem IV edycji Świątecznego Konkursu Plastycznego.  

Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na przetwarzanie danych zawartych w formularzu przez Szkołę 

Podstawową nr 5 w Poznaniu, ul. Traugutta 42 w celu organizacji Konkursu. 

Dane podaję dobrowolnie, wiedząc że przysługuje mi prawo wglądu i ich edycji. 

 

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

(imię i nazwisko uczestnika konkursu) 

 

 

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

(data i podpis rodzica/opiekuna) 

 

 

Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 5 im. Romualda Traugutta z siedzibą 

przy ul. Traugutta 42, 61-514 Poznań, email: sp5@po.home.pl 

 

 

 

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

(pieczątka szkoły) 

 

 

WZÓR KARTY ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA 
(Kartę prosimy wypełnić czytelnie: komputerowo lub pismem drukowanym.) 

 

 

 

 

Dane uczestnika Konkursu: 

Imię: 

Nazwisko: 

Klasa: 

 

Dane opiekuna/nauczyciela: 

Imię: 

Nazwisko: 

E - mail: 
 

Dane szkoły: 

Nazwa szkoły: 

Adres: 

E - mail: 

Potwierdzam samodzielne wykonanie pracy oraz oryginalność podpisów uczestnika i rodzica/opiekuna prawnego 

uczestnika konkursu jako przedstawiciel i opiekun z ramienia szkoły placówki. 

 

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

(podpis nauczyciela) 


