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REGULAMIN
I WOJEWÓDZKI KONKURS PLASTYCZNY

„POSTAĆ DZIECIĘCA
W KONWENCJI JAPOŃSKIEGO KOMIKSU”

1. Niniejszy regulamin określa warunki na jakich odbywa się konkurs plastyczny.
2.

Instytucją

odpowiedzialną

za

przeprowadzenie

konkursu

jest

Zespół

Szkół

Ogólnokształcących nr 14, ul. Korczoka 98, 41-806 Zabrze.

3. Udział w konkursie jest bezpłatny.
4. Celem konkursu jest rozwój zainteresowań oraz talentów plastycznych związanych z japońską
sztuką rysowania (manga).

5. Konkurs będzie prowadzony w trzech kategoriach wiekowych:
a)

szkoły podstawowe – klasy od IV do VI,

b)

gimnazja – wszystkie klasy,

c)

szkoły ponadgimnazjalne – wszystkie klasy.

6. W konkursie nie biorą udziału uczniowie szkół artystycznych.
7. Wymagania pracy konkursowej:
a)

rysunek przedstawiający jedną lub kilka postaci dziecięcych narysowanych w stylistyce
mangi,

b)

praca wykonana ołówkiem,

c)

format A4 w kolorze białym,

d)

forma pracy indywidualna,

e)

praca autorska.

f)

na odwrocie pracy wypełniona czytelnie metryczka (Załącznik nr 1),

g)

na odwrocie pracy wypełniona zgoda rodzica/opiekuna prawnego na przetwarzanie danych
osobowych (Załącznik nr 2),

h)

każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę plastyczną.

8. Organizator nie określa limitu prac nadesłanych przez jedną szkołę.
9. Zgłoszenie pracy konkursowej jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu.
10. Terminy oraz sposoby dostarczenia prac:
a)

prace należy przesyłać do dnia 17 marca 2017r., prace nadesłane po tym terminie nie
będą podlegały ocenie,

b)

prace należy składać w kopercie z dopiskiem „Postać dziecięca w konwencji
japońskiego komiksu” w sekretariacie szkoły ZSO nr 14 lub w bibliotece szkolnej,

c)

za datę przekazania przyjmuje się datę doręczenia pracy osobiście lub wysłanie pocztą
na adres: Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 14, ul. Korczoka 98, 41-806 Zabrze,

d)

prace można również przekazać do skrzynki (ZSO nr 14) - Wydział Oświaty w Zabrzu,
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o terminie uroczystego rozdania nagród wszyscy laureaci zostaną poinformowani drogą
telefoniczną lub mailową,

f)

organizator zastrzega sobie prawo do bezterminowego wykorzystania prac konkursowych.

11. Kryteria oceny:
i)

ocenie podlegać będą prace przedstawiające jedną lub kilka postaci dziecięcych
narysowanych w stylistyce mangi,

a)

praca będzie oceniania pod względem oryginalności, samodzielności oraz wyrazu
artystycznego,

b)

oceniane będą tylko prace przesłane w oryginale wraz z poprawnie wypełnioną metryczką
oraz podpisaną zgodą na przetwarzanie danych osobowych,

c)

oceniane będą prace, które spełniły warunki zawarte w niniejszym regulaminie.

12. Spośród wszystkich nadesłanych prac Jury wybierze trzy najładniejsze prace w trzech kategoriach
wiekowych.

13. Uczestnik przenosi na Organizatora prawa autorskie majątkowe do swoich prac konkursowych
w momencie ich nagrodzenia, w szczególności prawa autorskie do zaprezentowania prac,
tj. ich wystawienie mające na celu promocję Konkursu. Organizator ma prawo do zamieszczenia
nadesłanych prac plastycznych wraz ze wskazaniem autora pracy na stronie internetowej szkoły
www.zso14.eu oraz na stronie Facebook.

14. Po zakończeniu konkursu organizator nie zwraca prac plastycznych ich autorom.
15. Regulamin konkursu jest dostępny na stronie internetowej szkoły www.zso14.eu w zakładce
Aktualności oraz na stornie Facebook.

16. Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji niniejszego Regulaminu
Konkursu.

Dodatkowych informacji udzielają organizatorzy:

Aleksandra Piekarczyk

Monika Gawłowska
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Załącznik nr 1
REGULAMIN
I WOJEWÓDZKI KONKURS PLASTYCZNY
„Postać dziecięca w konwencji japońskiego komiksu”

Nazwa szkoły: ………………………………………………………………………..……………………………………
Adres szkoły: ……………………………………………………………………………..…………………..…………..
Nr telefonu szkoły: ………………………………………………………………………………………….………….
Adres e-mail szkoły: ………………………………………………………………..………………………………….
Imię i nazwisko autora pracy: ……………………………………………………………………………………..
Klasa: ……………………………
Wiek autora pracy: …………………………………………………………………………………………………….
Imię i nazwisko opiekuna konkursu: ……………………………………………………………………………

Załącznik nr 2
Oświadczam, że jestem autorem pracy nadesłanej na konkurs
„Postać dziecięca w konwencji japońskiego komiksu”.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą
z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926)
przez organizatora konkursu dla celów związanych z przeprowadzeniem
i rozstrzygnięciem konkursu zgodnie z Regulaminem konkursu, o którym mowa powyżej,
w tym na ich opublikowanie w środkach masowego przekazu.
Wyrażam zgodę na bezpłatne przeniesienie autorskich praw majątkowych zgodnie
z Regulaminem na Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 14 w Zabrzu.

…………………………………………

………………………………………………………………..

(data i czytelny podpis autora)

(data i czytelny podpis opiekuna osoby niepełnoletniej)
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