Regulamin konkursu na pocztówkę
„Święta Magdalena patronem miasta Lubań”

I. Postanowienia ogólne
1. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki
w Lubaniu
2. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.
3. Konkurs jest jednoetapowy.
4. Szczegółowe informacje o konkursie wraz z regulaminem zamieszczone są na
stronach www.lubasp1.republika.pl, www.luban.pl/SP1

II Cel konkursu
Cele konkursu:
 zainteresowanie dzieci i młodzieży osobą Świętej Marii Magdaleny przyszłej
patronki Lubania,
 rozwijanie wrażliwości i umiejętności artystycznych dzieci,


rozwijanie zainteresowań uczniów.

III Uczestnicy konkursu
1. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z
terenu miasta Lubań. Konkurs oceniany będzie w trzech kategoriach :
 szkoła podstawowa klasy I-III
 szkoła podstawowa klasy IV-VI
 gimnazjum klasy I-III
2. Uczestnikiem opiekuje się i nadzoruje jego pracę nauczyciel danej szkoły.

IV Tematyka i forma pracy
1.

Zadaniem

uczestników

konkursu

jest

wykonanie

projektu

pocztówki

przedstawiającej Marię Magdalenę jako patronkę miasta Lubania.
2. Dopuszczalna technika wykonania prac: rysunek, grafika, malarstwo, wyklejanki,
collage, batik;

Praca nie może zawierać materiałów żywnościowych (makaron, ryż, kasza, ziaren,
itp.) Nie będą uwzględniane prace przestrzenne.
3. Format pracy nie większy niż A4.
4. Prace nadesłane na konkurs muszą być pracami własnymi, nigdzie wcześniej
niepublikowanymi, nieprzedstawianymi na innych konkursach.

V Warunki:
1. Prace powinny być wykonane indywidualnie.
2.Kazda szkoła może zgłosić do 5 prac. Przekroczenie tej liczby skutkować będzie
zakwalifikowaniem do konkursu 5, dowolnie wybranych przez organizatora prac.
3. Jeden uczestnik może dostarczyć jedną pracę.
4. Prace należy przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście do organizatora konkursu
na adres: Szkoła Podstawowa nr 1 w Lubaniu ul. Mickiewicza 1 w terminie do dnia
30.03.2017r. z

dopiskiem na kopercie „Święta Magdalena patronem miasta

Lubań”- Konkurs plastyczny (decyduje data stempla pocztowego).
5. Do pracy powinna być dołączona karta informacyjna pracy (wzór pracy w
załączniku nr1)
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe podczas
przesyłki.
7.

Organizator

nie

zwraca

prac

biorących

udział

w

konkursie,

prac

zdyskwalifikowanych jak również z niego wyłączonych.
8. Organizator nie przyjmuje prac zbiorowych.
VI Rozstrzygnięcie konkursu i nagrody.
1. Oceny nadesłanych prac dokona komisja konkursowa do dnia 30 kwietnia 2017
roku.
2. Powołana przez organizatora komisja oceni prace, biorąc pod uwagę
następujące kryteria:
- zgodność z tematem,
- samodzielność wykonania pracy,
- pomysłowość, oryginalne ujęcie tematu,
- estetykę wykonania.

3. W konkursie przyznane zostaną trzy nagrody: za zajęcie I, II i III miejsca.
Laureaci otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy.
VII. Ogłoszenie wyników i wydanie nagród
1. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie www.lubasp1.republika.pl,
www.luban.pl/SP1

2. Osoba, której praca

znajdzie się na liście zwycięzców konkursu, otrzyma

powiadomienie o wygranej drogą telefoniczną lub na podany adres e-mail.
3. Organizator konkursu oświadcza, że dane osobowe uczestników konkursu będą
przetwarzane przez Organizatora wyłącznie na potrzeby konkursu.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane w
zgłoszeniu, w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiającą
odszukanie uczestnika i/lub wręczenie nagrody.
5. W przypadku, gdy nagrodzona osoba nie odbierze nagrody w określonym w
wysłanym powiadomieniu miejscu i terminie, prawo do otrzymania nagrody przez
danego zwycięzcę wygasa.
VIII. Postanowienia końcowe
1. Zgłoszenie pracy jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez uczestnika na
przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora konkursu w celach
wynikających z regulaminu tego Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia
1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r., nr 133, poz. 883 z
późniejszymi zmianami).
2. Prace przechodzą nieodpłatnie na własność organizatora i nie będą odsyłane.
Organizator zastrzega sobie możliwość publikowania prac w różnych formach.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji niniejszego
regulaminu konkursu.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie
konkursu.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikowania prac niespełniających
wymienionych wyżej wymogów (o niskiej jakości technicznej, niespełniających
kryteriów tematycznych) lub które w inny sposób naruszają niniejszy regulamin.

