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Powiatowy Konkurs Plastyczny

„80 rocznica wybuchu II wojny światowej 1939-2019”

Organizatorzy:

 Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim
Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Wodzisławiu Śląskim
Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wodzisławiu Śląskim
Wodzisławskie Centrum Kultury
Rydułtowskie Centrum Kultury
Muzeum w Wodzisławiu Śląskim
Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej – koło Wodzisław Śląski
Zespół Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śląskim

Regulamin konkursu

I.  Zasady uczestnictwa w Konkursie:

1. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych Powiatu 
Wodzisławskiego.

Temat konkursu: „  80 rocznica wybuchu II wojny światowej 1939-2019  ”.  

Opiekunem merytorycznym konkursu i przewodniczącym jury jest Ewa Wrożyna-Chałupska
– dyrektor Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wodzisławiu Śląskim

Do udziału w konkursie szkoły delegują maksymalnie 3 uczniów.

Zgłoszenia uczestników konkursu dokonuje nauczyciel w terminie do 20 września 2019 r. W
tym celu  należy  wypełnić  kartę  zgłoszenia  (załącznik  III/1).  Kartę  należy  przesłać  drogą
mailową na adres e-mail: sekretariat@biblioteka.wodzislaw-slaski.pl lub dostarczyć osobiście
do Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wodzisławiu Śląskim

Warunkiem udziału w konkursie jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych
oraz wykorzystanie wizerunku na potrzeby konkursu (załącznik III/2). Oryginał podpisanych
zgód należy dostarczyć razem z pracą konkursową.



Forma  pracy:  plakat  wykonany  w  dowolnej  technice  i  zgodny  z  tematem  przewodnim
konkursu.

Prace nadesłane  na  Konkurs  muszą być  pracami  autorskimi,  wcześniej  niepublikowanymi
(wymagane oświadczenie autora).

Pracę konkursową należy przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście do sekretariatu MiPBP w
Wodzisławiu Śląskim ul. Daszyńskiego 2, 44-300 Wodzisław Śląski . Pracę ucznia oddaje
nauczyciel.

Utwór  należy  opatrzyć  godłem  (pseudonimem),  nie  należy  go  podpisywać  nazwiskiem
Autora.  Do  pracy  należy  dołączyć  zaklejoną  kopertę  opatrzoną  takim  samym  godłem,
zawierającą wypełnioną kartę zgłoszeniową z danymi personalnymi i adresem Autora oraz
oświadczenie o  Autora o samodzielności pracy.

Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w regulaminie.

II. Termin i miejsce składania prac:

Termin  oddawania  prac  upływa  4  października  2019  r.  o  godz.  15.00. Prace  należy
dostarczyć  osobiście  do  sekretariatu  MiPBP,  bądź  przesłać  pocztą  na  adres:  Miejska  i
Powiatowa  Biblioteka  Publiczna  w  Wodzisławiu  Śląskim  ul.  Daszyńskiego  2,  44-300
Wodzisław Śląski z dopiskiem konkurs plastyczny.

III.   Jury:
Przewodniczący jury: Ewa Wrożyna-Chałupska – dyrektor Miejskiej i Powiatowej Biblioteki 
Publicznej w Wodzisławiu Śląskim

IV. Kryteria oceniania i wyłonienie zwycięzców:

1. Ocenie podlega:

 kreatywność i pomysłowość
wykorzystanie materiału historycznego  
walory estetyczne i artystyczne
samodzielność i oryginalność

Jury wyłania laureatów 1, 2 i 3 miejsca.

V. Nagrody:

1. Prace nadesłane na konkurs stanowią własność Organizatora, który zastrzega sobie
prawo do ich publikacji.

Uczniowie-laureaci  konkursów  wraz  z  opiekunami  wezmą  udział  w  uroczystościach
podsumowujących powiatowe obchody święta niepodległości.

Uroczyste wręczenie nagród zwycięzcom konkursu oraz ich opiekunom, będzie miało
miejsce  podczas  konferencji  podsumowującej  Powiatowe  Obchody  80  rocznicy
wybuchu  II  wojny  światowej,  o  czym  poinformujemy  Państwa  w  późniejszym
terminie



Załącznik III/1

Karta zgłoszenia

                                     

„80 rocznica wybuchu II wojny światowej 1939-2019” – konkurs plastyczny

Imię, nazwisko autora: Wiek:

Tytuł utworu: Godło (pseudonim):

Opiekun Telefon: E – mail:

 Data:                                                                                 Podpis:

Oświadczenie Autora pracy

Oświadczam, że niniejsza praca plastyczna pod tytułem
 
………………………………………………………………………...............................

została  stworzona przeze mnie samodzielnie i nie zawiera treści uzyskanych w sposób 
niezgodny z obowiązującymi przepisami (ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i 
prawach pokrewnych – to jest Dziennik Ustaw z 2006 roku, Numer 90, pozycja 631 z 
późniejszymi zmianami).

Data i podpis autora pracy ..............................



Załącznik III/2

Klauzula zgody

Wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  moich  danych  osobowych  w  celach  organizacji  
i przeprowadzenia konkursu oraz udostępnienia informacji o wynikach konkursu. Posiadam
wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakim
zostały zebrane.

Nazwisko, imię rodzica/opiekuna prawnego uczestnika/lub pełnoletniego uczestnika
……………………………………………………….

Klauzula informacyjna

Organizator informuje, że posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz  
z  zastrzeżeniem  przepisów  prawa:  prawo  ich  sprostowania,  usunięcia,  ograniczenia
przetwarzania,  prawo  do  przenoszenia  danych,  prawo  do  wniesienia  sprzeciwu,  prawo  
do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

……………………………………..
Podpis rodzica/opiekuna/pełnoletniego uczestnika

Oświadczenie
Oświadczam,  że  zapoznałam(em)  się  i  akceptuję  wszystkie  warunki  przewidziane  w
regulaminie konkursu.

……………………………………
Podpis rodzica/opiekuna/pełnoletniego uczestnika

Zgoda na wykorzystanie wizerunku

1.  Wyrażam zgodę  na  nieodpłatne  używanie,  wykorzystanie  i  rozpowszechnianie  mojego
wizerunku, utrwalonego jakąkolwiek techniką na wszelkich nośnikach przez organizatorów,
na potrzeby konkursu.
2.  Niniejsza zgoda jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani terytorialnie.
3.  Dla  potrzeb  konkursu  mój  wizerunek  może  być  użyty  do  rożnego  rodzaju  formy
elektronicznego przetwarzania, kadrowania i kompozycji, a także zestawiony z wizerunkami
innych  osób,  może  być  uzupełniony  towarzyszącym  komentarzem,  natomiast  nagrania
filmowe z jego udziałem mogą być cięte, montowane, modyfikowane, dodawane do innych
materiałów powstających na potrzeby konkursu oraz w celach informacyjnych.
4. Niniejsza zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności rozpowszechnianie
w Internecie  (w  tym  na  stronach  organizatora)  oraz  zamieszczenie  w  materiałach
promocyjnych i informacyjnych. Mój wizerunek nie może być użyty w formie lub publikacji
dla mnie obraźliwej lub naruszać w inny sposób moich dóbr osobistych.

……………………………………
Podpis rodzica/opiekuna/pełnoletniego uczestnika


