
REGULAMIN 
OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO 

DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM 
PT. „BUDOWLANKA – SZKOŁĄ DOBREGO WYBORU” 

 
§ 1 

Cele Konkursu 
 

1. Wspieranie szkoły w realizacji działao Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa   

Zawodowego. 

2. Popularyzacja szkół zawodowych kształcących dla budownictwa. 

3. Inspirowanie uczniów do planowania własnej kariery zawodowej. 

4. Promowanie aktywności, wyobraźni i kreatywności uczniów. 

5. Rozwój umiejętności plastycznych. 

6. Rozwijanie uczniowskich zainteresowao w zakresie wiedzy o zawodach, 

specjalnościach, świecie pracy. 

 
§ 2 

Organizator Konkursu 
 

Organizatorem Konkursu plastycznego jest Ogólnopolskie Stowarzyszenie Edukacji 

Budowlanej i Kultury Fizycznej w Grudziądzu oraz Sekcja Szkół przy Polskiej Izbie 

Przemysłowo-Handlowej Budownictwa w Warszawie. 

 
§ 3 

Zadania organizacyjne 
 

1. Uczestnikami Konkursu mogą byd chętni uczniowie gimnazjów, wyłącznie za 

pośrednictwem szkoły. 

2. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie 

danych osobowych i publikacje nadesłanych prac przez Organizatora Konkursu. 

3. Tematyka prac plastycznych musi nawiązywad do tytułu Konkursu. 

4. Jeden uczeo może zgłosid tylko jedną pracę. 

5. Prace nadesłane na Konkurs muszą byd pracami własnymi, nigdzie wcześniej 

niepublikowanymi. 



6. Prace powinny byd wykonane w następujących technikach plastycznych: pastele, 

farby plakatowe, tempera, pisaki, grafika, na papierze typu brystol, w formacie A3. 

7. Prace należy składad do 31 grudnia 2015 r. na adres: 

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Edukacji Budowlanej i Kultury Fizycznej 
ul. Czarnieckiego 9 
86-300 Grudziądz 

 
8. Do koperty zaadresowanej na Organizatora z dopiskiem „Konkurs plastyczny” należy 

włożyd pracę opisaną na odwrocie wg poniższego wzoru: 

Imię i nazwisko 
Wiek 
Nazwa i adres szkoły 
Numer telefonu kontaktowego 

 

oraz następującą podpisaną klauzulę: 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora 

Konkursu plastycznego, w celach wynikających z regulaminu Konkursu, zgodnie  

z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. 

Nr 101, poz. 926 ze zm.). Równocześnie poprzez wysłanie pracy na Konkurs 

nieodpłatnie przenoszę na Organizatora prawo do jej wykorzystania publikacjach 

promocyjnych oraz na stronie internetowej Organizatora”. 

 

Osoby niepełnoletnie dołączają w zaklejonej kopercie pisemną zgodę rodziców lub 

opiekunów na udział w Konkursie. 

9. Prace zgłoszone do Konkursu nie będą zwracane autorom. 

 
§ 4 

Ocena prac konkursowych 
 

1. O wyłonieniu laureatów Konkursu decyduje jury powołane przez Organizatora. 

2. Jury pod uwagę weźmie: 

• umiejętnośd doboru tematu pracy, 

• jakośd wykonania, 

• oryginalnośd. 

3. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne. 

 
 
 



§ 5 
Ogłoszenie wyników Konkursu 

 
1. Lista laureatów zostanie opublikowana na stronie internetowej Turnieju 

Budowlanego „Złota Kielnia”- www.turniejbudowlany.edu.pl. 

2. Wręczenie nagród nastąpi w czasie gali finałowej Turnieju Budowlanego na terenie 

Międzynarodowych Targów Poznaoskich podczas Międzynarodowych Targów 

Budownictwa i Architektury BUDMA 2016 w Poznaniu (2 – 5 luty 2016 r.). 

3. Osoby wyróżnione zostaną powiadomione telefonicznie do dnia 31 stycznia 2016 r. 

 
 
Grudziądz, 28.10.2015 r. 
 

 

http://www.turniejbudowlany.edu.pl/

