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Regulamin konkursu plastycznego  na logo 

“Myślenickiej Szkoły Ćwiczeń MSĆ” 
 

 

&1. 

Postanowienia ogólne 

1 . Ogłasza się konkurs plastyczny  na logo Myslenickiej Szkoły Ćwiczeń MSĆ, zwany dalej 

„Konkursem”. 

2. Konkurs jest organizowany w ramach projektu  Myślenicka Szkoła Ćwiczeń, współfinansowanego ze 

środków Unii Europejskiej. 

3. Konkurs jest przeprowadzany oraz nadzorowany przez Biuro Myślenickiej Szkoły Ćwiczeń, zwane 

dalej „Organizatorem”. 

 

 

&2. 

Cel i zasady Konkursu 

1 . Konkurs plastyczny poświęcony jest  zaprojektowaniu logo dla Myślenickiej Szkoły Ćwiczeń MSĆ.  

Celem Konkursu jest: 

 wyłonieni logo dla projektu Myślenicka Szkoła Ćwiczeń MSĆ, 

 rozwijanie kreatywności oraz otwartości na działania dzieci, 

 propagowanie i rozwijanie aktywności artystycznej wśród uczniów szkół podstawowych,  

 rozbudzanie twórczej inwencji dziecka oraz kształtowanie samodzielnego i twórczego myślenia, 

 rozwijanie umiejętności prezentowania własnych obserwacji i przemyśleń, 

Konkurs będzie miał charakter edukacyjny.  

2. Prace powinny być wykonane w formie rysunku, grafiki lub malunku w jednej z następujących 

technik plastycznych: kredki, pastele, farby plakatowe, tempera, pisaki, grafika (także komputerowa) 

i mieć format A4, w orientacji poziomej lub pionowej. 

3. Do Konkursu mogą zostać zgłoszone jedynie te prace, które nie zostały uprzednio zgłoszone do 

innego Konkursu. 

4. Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny. 

5. Prace nadesłane na Konkurs nie będą zwracane uczestnikom. 

6. Informacje na temat Konkursu zostaną opublikowane na stronach internetowych: Urzędu Miasta i 

Gminy Myślenice, Szkoły Podstawowej nr 4 w Myślenicach.  

 

 

&3. 

Zasady uczestnictwa w Konkursie 

1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie uczniowie szkół podstawowych i Specjalnego Ośrodka 

Szkolno -Wychowawczego, zlokalizowanych na terenie miasta i gminy Myślenice.  

2. Każdy uczestnik może przesłać maksymalnie jedną pracę. 

3. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest: 

Złożenie pracy konkursowej w terminie do dnia 18 września 2020 r (decyduje data stempla pocztowego). 
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1. Podpisanie pracy imieniem i nazwiskiem autora oraz wskazanie wieku i klasy, na 

odwrocie pracy. 

2. Dołączenie do pracy konkursowej formularza zgłoszeniowego z danymi uczestnika i 

szkoły, którego wzór został określony w załączniku do niniejszego regulaminu.  

3. Przesłanie pracy pocztą na adres: Szkoła Podstawowa nr 4, ul. Zdrojowa 16a, 32-400 

Myślenice z dopiskiem: Konkurs plastyczny na logo Myślenickiej Szkoły Ćwiczeń MSĆ. 

Prace można dostarczyć również osobiście do sekretariatu szkoły do dnia 18 września 2020 r. 

do godziny 14.00.  

4. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest wyrażenie pisemnej zgody 

rodziców/opiekunów prawnych uczestnika na udział w Konkursie. Wzór stosownego 

oświadczenia znajduje się na formularzu zgłoszeniowym, stanowiącym załącznik do 

niniejszego regulaminu. Wyrażenie zgody, o której mowa, jest równoznaczne z akceptacją 

wszystkich postanowień Regulaminu Konkursu. 

5. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem licencji na 

wykorzystanie prac w celach promocyjnych Konkursu oraz Projektu Myślenickiej Szkoły 

Ćwiczeń.   

6. Uczestnik Konkursu udziela Organizatorowi nieodpłatnej, nieograniczonej terytorialnie 

i czasowo licencji na publiczne udostępnianie pracy przez Organizatora, w szczególności na 

potrzeby realizacji i promocji Projektu Myślenickiej Szkoły Ćwiczeń MSĆ,  Konkursu, jak 

również na wszystkie czynności konieczne dla udostępnienia pracy lub realizacji Konkursu, 

w tym w szczególności wprowadzania pracy do sieci komputerowych, Internetu, wielokrotne 

utrwalanie i zwielokrotnianie projektu każdą techniką oraz przesyłanie innym podmiotom 

współpracującym z Organizatorem. 

7. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do wykluczenia Uczestnika z Konkursu, 

w szczególności w następujących przypadkach: 

 złamania postanowień Regulaminu, a w szczególności nie spełnienie warunków 

określonych w § 3 ust. 4 Regulaminu, 

 niesamodzielnie wykonanej pracy, 

 plagiatu, 

 zachowań nieetycznych i sprzecznych z prawem,   

  podania nieprawdziwych lub niepełnych danych. 

 

 

&4. 

Ochrona danych osobowych 

1. Wysyłając wypełniony formularz zgłoszeniowy, Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych 

osobowych przez Organizatora, w zakresie opisanym w niniejszym Regulaminie w celu udziału w 

Konkursie, przebiegu i promocji Konkursu oraz ewentualnego umieszczenia danych osobowych na 

liście zwycięzców Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 

osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 , poz.926, z późn. zm.). Powyższe dane zostaną wykorzystane 

wyłącznie na potrzeby udziału w Konkursie i po realizacji, zgodnie z art. 2 w/w ustawy, zostaną 

zanonimizowane. Każdy Uczestnik Konkursu ma prawo do wglądu do swoich danych, ich 

poprawiania oraz sprzeciwu co od ich przetwarzania. 
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Administratorem danych jest Biuro Konkursu na logo projektu Myślenickiej Szkoły Ćwiczeń w 

Myślenicach, ul. Zdrojowa 16a, 32-400 Myślenice . Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu 

realizacji Konkursu i nie będą przekazywane innym odbiorcom. Osobie, której dane dotyczą, 

przysługuje prawo dostępu do treści jej danych oraz możliwość ich poprawiania. 

2. Brak udzielenia zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia udział w Konkursie. 

 

 

 

&5. 

Komisja Konkursowa 

1. W celu oceny nadesłanych prac zostanie powołana przez Organizatora Komisja 

Konkursowa. 

2. W skład Komisji Konkursowej wejdą członkowie wskazani przez Organizatora.  

Zadaniem Komisji Konkursowej jest: 

 ocena nadesłanych prac pod względem formalnym oraz zakwalifikowanie nadesłanych prac do 

udziału w Konkursie, 

 ocena prac zakwalifikowanych do udziału w Konkursie 

 wybór 1 (słownie: jednej) zwycięskiej pracy i 3 (słownie: trzech) prac wyróżnionych, w każdej z 

następujących kategorii: 

o klasy I - IV szkoły podstawowej 

o klasy V - VIII szkoły podstawowej 

1. Komisja Konkursowa oceniać będzie prace według następujących kryteriów: estetyka wykonania 

pracy, pomysłowość i oryginalność, umiejętność ukazania wiedzy na temat specyfiki tematu 

Konkursu w swojej pracy, samodzielność wykonania pracy. 

 

 

&6. 

Rozstrzygnięcie Konkursu 

1 . Spośród nadesłanych prac Komisja Konkursowa wyłoni w terminie do dnia 25 września 2020 roku 

 jedną zwycięską pracę wśród prac nadesłanych przez uczniów z klas I — IV oraz  jedną zwycięską pracę 

wśród prac nadesłanych przez uczniów z klas V — VIII. Ponadto Komisja Konkursowa wyłoni po  

dwie prace wyróżnione z każdej z dwóch kategorii wiekowych. 

2. Autor/autorka zwycięskiej pracy z klas I-IV lub autor/autorka zwycięskiej pracy z klas V-VIII 

otrzyma nagrodę główną, którą będzie nagroda rzeczowa.  

3. Autorzy  wyróżnionych prac z każdej z dwóch kategorii wiekowych (I-IV i V-VIII) otrzymają 

wyróżnienia  

4. Laureaci Konkursu oraz autorzy prac wyróżnionych otrzymają dodatkowo dyplomy. 

5. Wszyscy uczestnicy Konkursu, których prace zostały zakwalifikowane do udziału w Konkursie 

otrzymają nagrody za udział. 

6. Szkoły podstawowe, z których nadesłano min. 10 zakwalifikowanych do udziału w konkursie prac, 

otrzymają „Podziękowania za udział w konkursie”. 

7. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej www.sp4zarabieszkolnastrona.pl oraz na 

stronie Gminy Myślenice do 30 września 2020 r.  

http://www.sp4zarabieszkolnastrona.pl/
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8. O terminie i miejscu odbioru nagród Organizator poinformuje po dniu 30 września 2020 r. poprzez 

opublikowanie wyników Konkursu na stronie internetowej oraz bezpośredni kontakt z rodzicami lub 

opiekunami prawnymi autorów nagrodzonych w Konkursie prac. 

9. Osobą wyznaczoną do kontaktu, w związku z organizacją Konkursu jest sekretariat szkoły, email: 

sp4zarabie@poczta.fm  telefon kontaktowy: (12) 373 14 00.  

 

 

  &7. 

Postanowienia końcowe 

1 . Organizator zastrzega sobie możliwość przerwania lub zakończenia Konkursu, nie wręczając nagród. 

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające przeprowadzenie Konkursu 

spowodowane działaniami siły wyższej lub okolicznościami niezależnymi od Organizatora. 

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne, mające wpływ na 

wypełnienie warunków uczestnictwa w Konkursie. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu oraz warunków Konkursu. 

5. Zgłoszenie pracy do Konkursu jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu Konkursu. 

 
 

   

  Dyrektor Szkoły 

  mgr Ewa Leśniak 
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Załącznik nr 1  

Formularz zgłoszeniowy konkursu plastycznego na logo Myślenickiej Szkoły Ćwiczeń MSĆ  

 

 Imię i nazwisko uczestnika 

………………………………………………………………  

Klasa………………………………………  

Szkoła (nazwa, numer, adres e-mail, nr telefonu)  

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………  

 

Oświadczenie rodzica/przedstawiciela ustawowego uczestnika konkursu:  

 

Wyrażam zgodę na uczestnictwo…………………………………………….....…………… (dalej Dziecko) w Konkursie.  

 

Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem Konkursu i wyrażam zgodę na przetwarzanie oraz przechowywanie 

danych osobowych przez Organizatora (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2016/679 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 - 

RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119) w celach związanych z Konkursem, w tym na podanie 

informacji o uzyskaniu nagrody lub wyróżnienia, wraz ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz wizerunku Dziecka, do 

publicznej wiadomości oraz na nieodpłatne wykorzystanie jego pracy przez Organizatora Konkursu w celach 

informacyjnych i promocyjnych.  

Oświadczam także, że w imieniu reprezentowanego przeze mnie Dziecka upoważniam Organizatora do nieodpłatnego 

wykorzystania pracy konkursowej złożonej w konkursie plastycznym we wszelkich formach i polach eksploatacji prawem 

dopuszczalnych, w szczególności poprzez:  

1) utrwalanie i zwielokrotnianie dowolną techniką w dowolnej liczbie egzemplarzy, w szczególności techniką drukarską, 

reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz w formie zapisu elektronicznego-cyfrowego,  

2) wprowadzanie do obrotu,  

3) wprowadzanie do pamięci komputerów,  

4) rozpowszechnianie w sieciach informatycznych, komórkowych itp.,  

5) udostępnianie odpłatne lub nieodpłatne osobom trzecim,  

6) nadawanie za pomocą wizji, fonii, poprzez sieci przewodowe lub w formie bezprzewodowej przez stacje naziemne lub 

satelitarnej,  

7) kopiowanie i powielanie w technologiach fotomechanicznych lub innych podobnych,  

8) użytkowanie w różnych formach reklamy i promocji, 

9) publiczne wystawianie, wykonanie, odtworzenie, odczytanie, a także publiczne udostępnianie materiałów w taki 

sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym,  

10) wykorzystanie w całości lub części w różnorodnych publikacjach, o ile nie zuboży to wartości materiałów i nie 

naruszy osobistych praw autorskich Wykonawcy.  

Oświadczam równocześnie, że praca wykonana została samodzielnie, bez udziału osób trzecich, a prawa autorskie do 

przekazanej pracy przysługują Organizatorowi konkursu.   

 

 

…………………………………………………………………………………………………  

                                       Data i podpis rodzica/przedstawiciela ustawowego 

 


