Regulamin Konkursu Plastycznego Na projekt znaczka pocztowego
z okazji 150-lecia istnienia poczty w Imielinie
Cele konkursu:
- upamiętnienie momentu powstania Urzędu Pocztowego w Imielinie,
- popularyzacja historii miasta Imielin,
- promocja niezwykłych - z punktu widzenia uczestnika konkursu - miejsc/obiektów na
terenie miasta Imielin,
- rozwijanie kreatywności, uzdolnień plastycznych i wrażliwości artystycznych.
Zadanie konkursowe
Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu indywidualnie przez uczestnika konkursu
projektu znaczka pocztowego, który przedstawiać będzie ilustrację ciekawego
miejsca/obiektu na terenie miasta Imielin.
1. Organizator:
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Powstańców Śląskich w Imielinie
ul. Sapety 8,
41-407 Imielin
2. Uczestnicy konkursu:
Konkurs jest adresowany do dzieci w wieku przedszkolnym i uczniów szkół
podstawowych i ponadpodstawowych.
Kategorie wiekowe:
Kategoria I - dzieci w wieku przedszkolnym
Kategoria II - uczniowie kl. I - III
Kategoria III - uczniowie kl. IV-VIII
Kategoria IV - uczniowie szkół ponadpodstawowych

3. Termin i miejsce konkursu:
Prace należy przesyłać na adres lub składać w siedzibie Organizatora do dnia 31
października 2021 r.

4. Warunki uczestnictwa:
● Udział w konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.
● Pracę konkursową należy wykonać ręcznie na papierze dowolną techniką, która
nie będzie przestrzenna, w formacie A4.
● Przyjmowane będą tylko prace opisane: „Konkurs plastyczny Projekt znaczka
pocztowego” sygnowane godłem (pseudonimem obranym przez autora pracy).
Do pracy należy dołączyć zaklejoną, opatrzoną godłem kopertę z danymi autora
pracy (imię i nazwisko, wiek, nazwa i adres szkoły, nazwisko i imię opiekuna, pod
kierunkiem którego przygotowano pracę, podanie danych kontaktowych numer
telefonu lub adres poczty elektronicznej) oraz podpisanym Załącznikiem nr 1.
● Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją Regulaminu Konkursu oraz ze
zgodą na przetwarzanie danych osobowych uczestnika dla celów organizacyjnych
konkursu.
● Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac i zastrzegają sobie prawo do ich
wykorzystania w celach publikacji.
● Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do opublikowania zdjęć z przebiegu
konkursu.
● Do pracy powinna być dołączona zgoda na publiczną prezentację i dalsze
wykorzystanie pracy konkursowej.
● Prace plastyczne wykonane przez laureatów konkursu zostaną zaprezentowane na
wystawie pokonkursowej.
● Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Organizatora
http://www.sp1.imielin.pl/

Załącznik nr 1
I.

Zgoda uczestnika (autora pracy) KONKURSU PLASTYCZNEGO NA PROJEKT
ZNACZKA POCZTOWEGO z okazji 150-lecia istnienia poczty w Imielinie (dalej
jako „Konkurs”)
.....................................................................
miejscowość, data
Imię: ……………………………………………………………………………………
Nazwisko:………………………………………………………………………………
Rok urodzenia:……………………………………………………………………………
Tytuł pracy: …………………………………………………………………………………

Ja niżej podpisany/a, autor/ka pracy (dalej jako „praca konkursowa”) po
zapoznaniu się z Regulaminem Konkursu potwierdzam, że samodzielnie
wykonałem/am pracę konkursową i wyrażam zgodę na:
− mój udział w Konkursie na zasadach określonych w Regulaminie Konkursu,
− umieszczenie moich danych osobowych i przetwarzanie ich, 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.) w celu przeprowadzenia Konkursu oraz dalszego
wykorzystania prac nadesłanych na Konkurs,
− korzystanie przez Organizatora z mojej pracy konkursowej na warunkach
określonych w Regulaminie Konkursu,
− w przypadku nagrodzenia mnie nagrodą w Konkursie zobowiązuję się do
przeniesienia autorskich praw majątkowych do mojej pracy konkursowej i
udzielenia zgód na korzystanie z pracy konkursowej na warunkach określonych w
Regulaminie Konkursu.
.....................................................................
czytelny podpis autora pracy

II. Zgoda prawnego opiekuna uczestnika KONKURSU PLASTYCZNEGO NA
PROJEKT ZNACZKA POCZTOWEGO z okazji 150-lecia istnienia poczty w
Imielinie (dalej jako „Konkurs”)
.....................................................................
miejscowość, data

Ja niżej podpisany/a, jako przedstawiciel ustawowy, któremu przysługują
pełne prawa wobec
………………………………………………………………..…………… (dalej
jako „dziecko”) po zapoznaniu się z Regulaminem Konkursu niniejszym wyrażam
zgodę na udział dziecka w Konkursie na zasadach określonych w Regulaminie
Konkursu. Wyrażam niniejszym zgodę na umieszczenie danych osobowych
dziecka i przetwarzanie ich, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z pózn. zm.) w celu
przeprowadzenia konkursu oraz dalszego wykorzystania prac nadesłanych na
konkurs.
.....................................................................
czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego

