
REGULAMIN KONKURSU

 „Ocalić od zapomnienia” 

§ 1

Organizator konkursu

Organizatorem  konkursu  jest  Starostwo  Powiatowe  w  Pleszewie  –  we  współpracy  z  Poradnią

Psychologiczno-Pedagogiczną w Pleszewie  oraz (Inne chętne do współpracy) zwani dalej „Organizatorami”

§ 2

Adresaci konkursu

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych klas I-VIII – z podziałem na dwie kategorie

wiekowe: klasy I-III oraz IV-VIII.

§ 3

Cele konkursu

Celem konkursu jest: promocja zawodów  branżowego, popularyzacja zawodów realizowanych w szkołach

ponadpodstawowych na terenie powiatu pleszewskiego oraz poszerzenie wiedzy na temat zawodów i rynku

pracy.

§ 4

Warunki uczestnictwa

1. Zadanie konkursowe polega na:

- dla  uczniów  klas  I-III-   przygotowaniu  pracy  plastycznej  formacie  A4   (technika  dowolna)

przedstawiającej  zawód  który  według dziecka  należy  ocalić  od  zapomnienia  (zawody schyłkowe,

zapomniane, przeszłości). Każdy uczestnik może przygotować tylko jedną pracę.,

- dla uczniów klas IV-VIII : polega na wykonaniu zdjęcia prezentującego wybrany zawód , który należy

ocalić  od  zapomnienia(zawód  schyłkowy,  zapomniany,  przeszłości).  Każdy  uczestnik  może

przygotować tylko jedną pracę. Praca powinna mieć formę wydruku oraz zapisu na płycie CD / DVD.

2. Złożona praca powinna być opatrzona podpisana imieniem i nazwiskiem autora, nazwą szkoły/ placówki,

do której uczęszcza uczeń oraz opiekuna pracy, a także numerem telefonu kontaktowego do opiekuna

i jego adresem e-mail.

3. Do prac  należy dołączyć:

- Opis zgodnie z załączonym formularzem zgłoszeniowym (zał. nr. 1)

- Zgodę na przetwarzanie danych osobowych (zał. nr 2)



- Zgodę na nieodpłatną publikację pracy (zał. nr 3)

- Zgodę  na  publikację  wizerunku  od  każdej  osoby  występującej  na  zdjęciu  (dotyczy  klas  IV-VIII)

 (zał. nr 4)

4. Wszystkie koszty związane z wykonaniem pracy ponoszą uczestnicy konkursu.

5. Zabronione jest wykorzystywanie gotowych zdjęć innych autorów. 

6. W przypadku wystąpienia treści obrażających innych Organizator ma prawo nie zakwalifikowywać pracy

do konkursu.

7. Uczestnik  przystępując do konkursu oświadcza, że zdjęcia zostały wykonane w ramach konkursu i nie

naruszają praw osób trzecich, przysługują mu prawa autorskie do zdjęć.

8. Uczestnicy przenoszą prawa autorskie na Organizatorów konkursu zezwalając na wykorzystanie zdjęć

w zakresie poniższych eksploatacji:

- Wyświetlania

- Publicznego udostępniania 

- Udostępnienia na stronach internetowych 

9. Uczestnicy upoważniają Organizatorów do korzystania z prac w celu promocji i reklamy.

10. Uczestnicy  wyrażą  zgodę  na  wielokrotne  wykorzystanie  przez  Organizatora  danych  osobowych

i wizerunków osób występujących na zdjęciach (wymóg zgody wykorzystania wizerunku).

11. Uczestnicy wyrażają zgodę na publiczne ujawnienie autorów prac.

§ 5

Terminy i warunki dostarczania prac

1. Konkurs trwa od 15 kwietnia do 21 maja 2021

2. Prace należy dostarczyć (osobiście lub listownie) do siedziby organizatora tj.  Starostwa Powiatowego

ul.  Poznańska  79  dnia  do  21  maja  2021  r.–  prace  dostarczone  po  terminie  nie  będą  brały  udziału

w konkursie. W przypadku wysyłki pocztą liczy się data wysyłki.

3. Praca (oraz załączniki)  powinna być zapakowana w nieprzeźroczystą kopertę z dopiskiem  „Konkurs

Ocalić od zapomnienia”

§ 6

Zasady przyznawania nagród

1. Zwycięzców  wyłania  Komisja  powołana  przez  Starostę  Pleszewskiego,  w  skład  której  wchodzą:

przedstawiciele  Poradni  Psychologiczno-Pedagogicznej  w  Pleszewie,  Starostwa  Powiatowego

w Pleszewie oraz Instytucji współpracujących.

2. Nagranie zostanie ocenione przez Komisję pod względem:

-  zawartości merytorycznej, 



-  sposobu prezentacji i walorów artystycznych,

-  pomysłu i wykonania.

3. Komisja wyłoni zwycięzców, którym przyznane zostaną nagrody w formie bonów podarunkowych lub

nagród rzeczowych. Premiowane nagrodami będzie zajęcie pierwszych trzech miejsc. 

4. Przewidywana wartość nagród:

- kategoria dzieci klas I-III (I-III miejsce) :

I.  za I miejsce 300zł,

II. za II miejsce 200 zł,

III. za III miejsce 100 zł

- kategoria dzieci i młodzieży klas IV-VIII (I-III miejsce)

        I. za I miejsce – 500 zł

                                   II. za II miejsce – 300 zł

                                  III. za III miejsce – 200 zł 

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany wysokości wartości nagród. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo nie wyłonienia zwycięzcy.

6. Organizator  zastrzega  sobie  prawo  wręczenia  dodatkowych  wyróżnień  lub/i  przyznania  nagród

specjalnych

7. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 15 czerwca 2021 w siedzibie Organizatora.

8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu lub miejsca wręczania nagród w zależności od

sytuacji epidemiologicznej w kraju. 



ZAŁĄCZNIK NR 1  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

TYTUŁ PRACY

(przedstawiony zawód)

AUTOR

(imię i nazwisko)

WIEK autora

IMIĘ I NAZWISKO

Rodzica lub opiekuna prawnego

NUMER TELEFONU 
Rodzica lub opiekuna prawnego

NAZWA I ADRES Szkoły do której uczęszcza 
dziecko

……………………………………………………..
(podpis rodzica lub opiekuna prawnego)



ZAŁĄCZNIK NR 2  ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych  oraz autora pracy przez administratora

danych  Poradnię  Psychologiczno-Pedagogiczną  w  Pleszewie,  ul.  Słowackiego  14   na  potrzeby

organizacji konkursu „Ocalić od zapomnienia”

2. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.

……….…………………………………….
(data oraz czytelny podpis rodzica / prawnego opiekuna )

K L A U Z U L A  I N F O R M A C Y J N A
Klauzula informacyjna dotycząca podmiotów, których dane osobowe przechowywane są Poradnia Psychologiczno –Pedagogicznej w Pleszewie. Zgodnie z art. 13
ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str.
1) –zwanego dalej RODO.
Informuję, że:
a) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Pleszewie.
b) Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w celu organizacji konkursu
c) Podane przez Panią/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione pracownikom administratora.
d) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przez podmioty kontrolujące 
e) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych,
prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem



ZAŁĄCZNIK NR 3  ZGODA NA NIEODPŁATNĄ PUBLIKACJĘ

Zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.) oraz art.

23. Ustawy z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) wyrażam zgodę na nieodpłatną publikację

pracy

(imię i nazwisko uczestnika Konkursu)......................................................................................................................

w materiałach  drukowanych  na  stronie internetowej  Organizatorów konkursu.  Przekazanie  praw do publikacji  prac  nie jest

ograniczone czasowo, ani terytorialnie.

………………………….  ……..………………………………………………...     

(miejscowość i data )                                                              (czytelny podpis rodzica lub opiekuna prawnego)

       



ZAŁĄCZNIK NR 4        ZGODA NA NIEODPŁATNĄ PUBLIKACJĘ WIZERUNKU 

W RAMACH KONKURSU (DOT. TYLKO PRAC UCZNIÓW IV-VIII)

Zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.) oraz

art. 23 Ustawy z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.)

ja (imię i nazwisko)...................................................................................................................................

wyrażam zgodę na nieodpłatną publikację mojego wizerunku w celu popularyzacji konkursu oraz kształtowania pozytywnego

wizerunku  pracy  zawodowej  i  promowania  wiedzy  o  rynku  pracy  w  materiałach  drukowanych,  plakatach,  banerach

reklamowych oraz na stronach internetowych Organizatorów konkursu.

Przekazanie praw do publikacji wizerunku nie jest ograniczone czasowo, ani terytorialnie.

……………………                                                                   ……………….…..…………………..                              
(miejscowość i data) (czytelny podpis)


