REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO
DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH , GIMNAZJALNYCH I PONADGIMNAZJALNYCH
„NAJPIEKNIEJSZA KARTKA BOŻONARODZENIOWA”
§1
Postanowienia ogólne
1.Niniejszy regulamin (dalej zwany „regulamin”) określa zasady i warunki uczestnictwa w konkursie
informatycznym pod nazwą „Szanuj Moje Prawa” (dalej zwany „konkurs”)
2.Użyte w regulaminie pojęcia oznaczają :
• Organizator programu – Wiarygodna Firma Spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu,
pl.Strzelecki 25, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000451075, kapitał zakładowy 212.000 zł w całości
opłacony
• Laureaci Konkursu – Uczniowie, których prace zostały wyróżnione w konkursie
• Uczestnik – Uczeń przystępujący do konkursu po spełnieniu warunków określonych w
regulaminie.
§2
Cel Konkursu
1. Celem konkursu jest :
a) Nauka rywalizacji w przyjaznej atmosferze;
b) Budowanie pewności siebie;
c) Popularyzacja polskich tradycji;
d) Doskonalenie umiejętności plastycznych;
e) Wykazanie się kreatywnością.
§3
Zasady uczestnictwa
1. Uczestnikami konkursu plastycznego mogą być uczniowie Szkół Podstawowych, Gimnazjalnych i
Ponadgimnazjalnych;
2. Konkurs odbywa się w trzech kategoriach wiekowych:
a) Szkoły Podstwowe klasy I‐III;
b) Szkoły Podstawowe klasy IV‐VI (‐VIII);
c) Gimnazjum i Szkoły Ponadgimnazjalne klasy I‐IIII (‐IV);
3. Uczestnictwo w konkursie polega na wykonaniu przez uczestnika techniką dowolną pracy
plastycznej na temat: „Najpiękniejsza Kartka Bożonarodzeniowa”;
4. Prace przesłane na konkurs muszą być pracami nigdzie wcześniej nie publikowanymi jak również
nie przedstawionymi na innych konkursach.

§4
Termin i warunki dostarczenia prac
1. Termin dostarczenia prac konkursowych przez uczestników upływa w dniu 31.12.2017.
2. Prace należy wysłać pocztą/kurierem na adres : Wiarygodna Firma Sp. z o.o., Pl.Strzelecki
25, 50‐224 Wrocław lub drogą e‐mailową na adres: m.pasek@wiarygodna‐firma.com ;
3. Każde zgłoszenie musi zawierać dane uczestnika : Imię i Nazwisko, nazwa i adres Szkoły oraz
numer klasy;
§5
Ocena prac konkursowych
1. O wyłonieniu laureatów konkursu decyduję komisja konkursowa;
2. W skład komisji konkursowej wchodzą reprezentanci organizatora programu;
3. Prace uczestników będą oceniane przez komisję konkursową według następujących kryteriów:
a) Poziom artystyczny wykonanej pracy;
b) Oryginalność oraz pomysłowość;
c) Estetyka wykonania;
4. Komisja konkursowa wybiera po trzy prace w trzech kategoriach wiekowych;
5. Decyzje komisji konkursowej są ostateczne;
6. Wyniki konkursu zostaną opublikowane 8.01.2018.
7. Laureatom trzech pierwszych miejsc zostaną przyznane dyplomy oraz nagrody.

§6
Dane osobowe i prawa autorskie
1.Uczestnik konkursu zezwala na wykorzystanie i przetwarzanie w bazie danych konkursu informacji
osobowych zawartych na każdej pracy;
2.Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie przez organizatora materiałów dostarczonych na
konkurs do działań informacyjno‐promocyjnych;

§7
Postanowienia końcowe
1. Uczestnicy konkursu zobowiązani są do przesłania oświadczenia (zgody) rodziców/opiekunów
prawnych na udział dziecka w konkursie plastycznym. Oświadczenie udostępnione jest na stronie
www.wiarygodnaszkola.pl w zakladce konkursy;
2. Regulamin stanowi jedyny dokument określający zasady i warunki uczestnictwa w konkursie
plastycznym;
3. Udział w konkursie oraz przekazanie prac konkursowych jest równoznaczne z akceptacją
postanowień Regulaminu;
4. Sprawy nieujęte w niniejszym Regulaminie rozstrzyga organizator konkursu;
5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie, jeżeli nastąpi taka konieczność i
takie prawo ostatecznej interpretacji powyższego regulaminu;

