REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA DZIECI
„Polak, Węgier, dwa bratanki"
§1
Cele Konkursu
Celem Konkursu jest:
1) zachęcenie nauczycieli i uczniów do czynnego zainteresowania się tematyką
stosunków polsko-węgierskich,
2) popularyzowanie wiedzy o przyjaźni polsko-węgierskiej wśród uczniów,
3) rozwój umiejętności plastycznych wśród dzieci.
§2
Organizator Konkursu
1. Organizatorami Konkursu są Stowarzyszenie Historyczne im. gen. Stefana
Roweckiego „Grota” Dowódcy Armii Krajowej z siedzibą w Olsztynie i Kuratorium
Oświaty w Olsztynie.
2. Adresy Organizatorów:
1) Stowarzyszenie Historyczne im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” Dowódcy
Armii Krajowej, Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 7/9 lok. 317, 10-575
Olsztyn.
2) Kuratorium Oświaty w Olsztynie, Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 7/9, 10959 Olsztyn.
§3
Założenia organizacyjne
1. Organizacja konkursu oraz nagrody są współfinansowane ze środków Instytutu
Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka.
2. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych z województwa
warmińsko-mazurskiego w dwóch kategoriach wiekowych:
1) uczniowie klas I - IV,
2) uczniowie klas V-VIII.
3. Udział w konkursie jest bezpłatny.
4. Prace nadesłane na Konkurs muszą być pracami własnymi, nigdzie wcześniej nie
publikowanymi, nie przedstawianymi na innych konkursach. Nadesłanie pracy na
Konkurs jest jednoznaczne ze złożeniem deklaracji o tych faktach.

5. Prace mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną (np. ołówek, kredka, pastele,
farby plakatowe, wycinanki itp.).
6. Prace powinny być wykonane na papierze typu brystol w formacie A3 (297x420 mm).
7. Tematyka prac powinna obejmować wydarzenia bądź postacie historyczne, które na
terenie Polski lub Węgier były związane z działalnością na rzecz zacieśnienia przyjaźni
polsko-węgierskiej.
8. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa
na wykorzystanie prac na następujących polach eksploatacji: druku w dowolnej liczbie
publikacji i w dowolnym nakładzie, używania w Internecie oraz w innych formach
utrwaleń nadających się do rozpowszechniania (np. nośniki magnetyczne,
elektroniczne, optyczne, CD-ROM wprowadzenie do obrotu, wprowadzenie do pamięci
komputera), a także prezentowania prac na wystawach organizowanych w celu
popularyzacji funduszy unijnych oraz zgodą na ich pierwsze publiczne wykorzystanie.
9. Osoby nadsyłające prace konkursowe wyrażają zgodę na przetwarzanie przez
Organizatora Konkursu swoich danych osobowych (Dane osobowe przekazane
Organizatorowi przez uczestników konkursu będą przez niego przetwarzane zgodnie
z 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/ (Dz. Urz. UE L Nr 119)
10. Prace zgłoszone do konkursu nie będą zwracane autorom. Zgłoszenie prac do konkursu
jest równoznaczne z przekazaniem majątkowych praw autorskich do nich na rzecz
Organizatorów, o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawach
autorskich i prawach pokrewnych (Dz.U. z 1994 r., Nr 24, poz. 83 z późn. zm.).
Organizatorzy konkursu mają prawo do utrwalania i zwielokrotniania prac konkursowych
poprzez wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy pracy, w tym techniką drukarską,
reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, a także wprowadzania
prac do obrotu i rozpowszechniania ich przez publiczne wykonanie, wystawienie,
wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, jak również publiczne
udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu
i w czasie przez siebie wybranym.
11. Prace nie spełniające zasad uczestnictwa nie będą brane pod uwagę przez Komisję
Konkursową.
12. Organizatorzy nie odpowiadają za zniszczenie prac w trakcie ich przewozu.
13. Regulamin konkursu jest dostępny na stronie internetowej Kuratorium Oświaty
w Olsztynie www.ko.olsztyn.pl i Stowarzyszenia Historycznego im. gen. Stefana
Roweckiego „Grota” Dowódcy Armii Krajowej z siedzibą w Olsztynie
www.klub.olsztyn.pl
14. Sytuacje nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzygają Organizatorzy Konkursu.
§4
Ocena prac konkursowych
1. Konkurs jest złożony z dwóch etapów:
1) Etap I – szkolny
Każda ze szkół może przesłać na Konkurs maksymalnie po 5 prac, każda innego
autorstwa, wyłonionych wcześniej w eliminacjach szkolnych.
2) Etap II – rozstrzygnięcie konkursu przez Komisję konkursową (wyłonienie laureatów)
2. Prace przysłane do II etapu Konkursu powinny być podpisane przez autora (imię
i nazwisko, nazwa szkoły) oraz opiekuna i dostarczone w zbiorczej kopercie
wraz z wypełnionymi oświadczeniami (załącznik nr 1, załącznik nr 2).
3. Prace należy składać osobiście, nadsyłać pocztą lub przesyłką kurierską (na koszt
nadsyłającego) do dnia 5 listopada 2019 r. (decyduje data stempla pocztowego) na
adres:

4.

5.

6.
7.
8.

9.

Kuratorium Oświaty w Olsztynie
Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 7/9, 10-959 Olsztyn
z dopiskiem „Polacy i Węgrzy”.
O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje Komisja Konkursowa powołana przez
Prezesa Stowarzyszenia Historycznego im. Stefana Roweckiego „Grota” Dowódcy Armii
Krajowej z siedzibą w Olsztynie.
W skład Komisji Konkursowej wchodzą osoby reprezentujące:
1) Stowarzyszenie Historyczne im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” - 2 osoby,
2) Kuratorium Oświaty w Olsztynie - 2 osoby.
Funkcję przewodniczącego Komisji pełni Prezes Stowarzyszenia Historycznego
im. Stefana Roweckiego “Grota” lub jego przedstawiciel.
W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego.
Kryteria oceny ustalone zostają w następujący sposób:
1) trafność doboru tematu pracy,
2) jakość wykonania,
3) oryginalność,
4) stopień trudności wykonania.
Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne.
§5
Ogłoszenie wyników Konkursu

1. Lista nagrodzonych i wyróżnionych osób zostanie opublikowana na stronie internetowej
Kuratorium Oświaty w Olsztynie www.ko.olsztyn.pl w terminie do 10 listopada 2019 r.
2. Organizatorzy powiadamiają osoby nagrodzone i wyróżnione o wynikach Konkursu.
§6
Nagrody główne i dodatkowe
1.

Zostaną przyznane trzy nagrody główne, ufundowane przez Instytut Współpracy
Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka, w każdej z dwóch kategorii wiekowych:

I miejsce:
dla autora projektu – nagroda o wartości 450 zł
dla nauczyciela
– karta podarunkowa 450 zł

II miejsce:
dla autora projektu – nagroda o wartości 250 zł
dla nauczyciela
– karta podarunkowa 250 zł

III miejsce:
2.

dla autora projektu – nagroda o wartości 150 zł
dla nauczyciela
– karta podarunkowa 150 zł
Organizator zastrzega sobie prawo wręczenia większej liczby wyróżnień w przypadku
wysokiego poziomu artystycznego Konkursu.

Załącznik nr 1

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na udział w konkursie
i przetwarzanie danych osobowych
przez Stowarzyszenie Historyczne im. gen. Stefana Roweckiego
„Grota” Dowódcy Armii Krajowej z siedzibą w Olsztynie
oraz Kuratorium Oświaty w Olsztynie

Wyrażam zgodę na udział mojego syna / córki / podopiecznego*,
tj.: ………………………………………………………………., ucznia klasy: …………… w szkole:
………………………………………………………………………………….………………………. ,
w Konkursie plastycznym „Polak, Węgier, dwa bratanki”, organizowanym przez
Stowarzyszenie Historyczne im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” Dowódcy Armii Krajowej
z siedzibą w Olsztynie oraz Kuratorium Oświaty w Olsztynie.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz wizerunku mojego
dziecka…………………………………………………………………………………………………
na

potrzeby

Konkursu

plastycznego

„Polak,

Węgier,

dwa

bratanki”

zgodnie

z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).
Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich
i majątkowych do nich na rzecz Organizatorów, o których mowa w art. 50 ustawy
z dnia 4 lutego 1994 r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017 poz. 880
z późn. zm.) oraz do publikacji w wydawnictwach wszelkiego typu.

…………………………….............
Miejscowość i data

*niepotrzebne skreślić

……………………………………………
Imię i nazwisko Rodzica / Prawnego Opiekuna

Załącznik nr 2

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na udział w konkursie
i przetwarzanie danych osobowych przez
Stowarzyszenie Historyczne im. gen. Stefana Roweckiego „Grota”
Dowódcy Armii Krajowej z siedzibą w Olsztynie oraz Kuratorium
Oświaty w Olsztynie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz wizerunku na
potrzeby Konkursu plastycznego „Polak, Węgier, dwa bratanki” zgodnie z 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).
Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich
i majątkowych do nich na rzecz Organizatorów, o których mowa w art. 50 ustawy
z dnia 4 lutego 1994 r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017 poz. 880
z późn. zm.) oraz do publikacji w wydawnictwach.

…………………………….............
Miejscowość i data

……………………………………………
Imię i nazwisko Uczestnika

