KONKURS
AKCJA INTEGRACJA! - ZROZUMIEĆ INNOŚĆ
Regulamin konkursu plastycznego z dnia 30 września 2022 roku.
&1. Postanowienia ogólne
1. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im.
Armii Krajowej w Sopocie.
2. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych, klas 4-8.
3. Z uwagi na integracyjny charakter naszej placówki celem jest przybliżenie dzieciom i
młodzieży tematu niepełnosprawności
4. Konkurs ogłoszony jest na stronie szkoły.
5. Konkurs trwa od 10.10.2022r. Do 30.11.2022 r.
6. Informacji na temat konkursu udziela Anna Paczos nauczyciel plastyki SP nr1
(tel. 604 06 02 02).
&2. Warunki uczestnictwa
1. Udział w konkursie jest bezpłatny oraz dobrowolny.
2. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych
osobowych uczestnika i jego opiekuna dla celów związanych z przeprowadzeniem konkursu
i wydaniem nagród rzeczowych.
3. Zgoda stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.
4. Wzięcie udziału w konkursach jest równoznaczne z wyrażaniem zgody na przetwarzanie
przez organizatora danych osobowych uczestnika zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10
maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018, poz. 1000) oraz rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia2016 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 (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119z 04.05.2016, str. 1).
&3. Zadanie konkursowe
1. Zadanie konkursowe polega na wykonaniu pracy plastycznej przy użyciu dowolnej
techniki plastycznej lub ich połączeniu (farby, kredki, ołówki, mazaki, programy

graficzne, fotografia, kolaż,...) Sugerowany format pracy – A3.
2. Opis pracy konkursowej powinien zawierać: imię i nazwisko autora, wiek, adres mailowy,
krótką informację na temat techniki wykorzystanej przy pracy oraz informację dotyczącą
placówki szkolnej.
3. Opisany oryginał należy złożyć osobiście w sekretariacie Szkoły Podstawowej z Oddziałami
Integracyjnymi nr 1 im. Armii Krajowej w Sopocie
&4. Komisja konkursowa
1. Prace zgłoszone do konkursu będą ocenione przez Komisję powołaną przez Organizatora.
2. Komisja dokona oceny według następujących kryteriów: ekspresja wypowiedzi,
wielopoziomowość odbioru dzieła (symbolika, środki wyrazu, siła przekazu).
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decydujący głos należy do
Komisji.
4. Spośród nadesłanych prac zostanie wyłonionych przez Komisję min. 3 Laureatów, którzy
zostaną nagrodzeni.
5. Fundatorem nagród jest Urząd Miasta Sopotu.
6. Najciekawsze prace konkursowe zostaną wydrukowane na formacie A3 i zaprezentowane na
wystawie.
7. Wyniki Konkursu zostaną podane do wiadomości publicznej w terminie do 3 grudnia 2022r.
Mailowo, za pośrednictwem mediów społecznościowych Szkoły Podstawowej nr 1 w
Sopocie oraz w formie oficjalnego wydarzenia w przestrzeni publicznej
8. Nagrodzone prace zostaną opublikowane w mediach społecznościowych Szkoły
Podstawowej nr 1 w Sopocie.
&5. Prawa autorskie
1. Uczestnik udziela Organizatorowi bezpłatnej licencji niewyłącznej do treści zgłoszonych w
ramach Konkursu bez ograniczeń czasowych, ilościowych oraz terytorialnych na wszystkich
znanych w dniu zgłoszenia do Konkursu polach eksploatacji, w szczególności:
a. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania dzieła– wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy
dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
b. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których dzieło utrwalono – wprowadzanie
do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
c. w zakresie rozpowszechniania dzieła – publiczne, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz

nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie dzieła w taki sposób, aby każdy mógł
mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;
2. Uczestnik wyraża zgodę na wykonanie praw autorskich zależnych do prac plastycznych i
ich opracowań, w szczególności do twórczego przekształcania, przerabiania i adaptowania
całości lub fragmentów, wielokrotnego publikowania w materiałach promocyjnych
związanych z Konkursem oraz do wykorzystywania prac plastycznych w celach
promocyjnych i marketingowych Organizatora.
3. Przekazanie pracy konkursowej oznacza jednocześnie oświadczenie Uczestnika, że nie
zagraża ona, ani nie narusza praw osób trzecich, w szczególności nie narusza ich
majątkowych i osobistych praw autorskich.
4. Za wszelkie roszczenia osób trzecich wynikające z tytułu naruszenia ich praw odpowiada
Uczestnik.

Załącznik do regulaminu Konkursu pod hasłem:

KONKURS
AKCJA INTEGRACJA! - ZROZUMIEĆ INNOŚĆ
z dnia 30 września 2022 roku.
WYRAŻENIE ZGODY
Ja niżej podpisany(-a)
….........................................................................................................................................,
jako
przedstawiciel ustawowy/opiekun prawny niniejszym wyrażam zgodę na wzięcie udziału

przez..............................................................................................(imię nazwisko uczestnika konkursu)
w konkursie pod hasłem: AKCJA INTEGRACJA! - ZROZUMIEĆ INNOŚĆ
organizowanym przez Szkołę Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Armii Krajowej w
Sopocie na zasadach opisanych w regulaminie, w tym na przetwarzanie danych osobowych
…..................................................................................................(imię nazwisko uczestnika konkursu)
oraz na udzielenie licencji na treści zgłoszone do konkursu.

……………………………………………(miejscowość), dnia ………………… r.

