
REGULAMIN POWIATOWEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA UCZNIÓW 

SZKÓŁ PODSTAWOWYCH ,,Lekcja historii z Józefem Wybickim” 

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE  

1. Poniższy regulamin („Regulamin”) określa zasady i warunki uczestnictwa w 

Konkursie pod nazwą ,,Lekcja historii z Józefem Wybickim” („Konkurs”), a także 

kryteria oceny prac konkursowych i warunki nagradzania zwycięzców.  

2. Organizatorem Konkursu jest Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Józefa Wybickiego w 

Lęborku. 

3.  Celami Konkursu są:  

a) Promocja Szkoły Podstawowej nr 1 w Lęborku,  

b) Rozwijanie twórczej inicjatywy dzieci i młodzieży,  

c) Doskonalenie umiejętności i talentów plastycznych wśród dzieci i młodzieży, 

 d) Krzewienie postaw patriotycznych oraz zachęcanie do upamiętniania wydarzeń i 

bohaterów historycznych wśród uczniów szkół podstawowych powiatu lęborskiego.  

 

§ 2 WARUNKI UCZESTNICTWA  

 

1. Konkurs skierowany jest do Uczniów szkół podstawowych powiatu lęborskiego w trzech 

kategoriach wiekowych: 

- uczniowie klas I-III 

- uczniowie klas IV- VI 

- uczniowie klas VII- VIII. 

2. Uczestnictwo w Konkursie polega na przygotowaniu przez Uczestnika pracy plastycznej 

spełniającej warunki określone w niniejszym Regulaminie oraz przekazanie jej do 

Organizatora. 

3. Praca konkursowa ma być wykonana techniką płaską np. rysunek, malarstwo, grafika. 

4. Format prac: min. A4, max. A3 

5.  Prace przekazane na Konkurs muszą być pracami indywidualnymi, własnymi ich autorów. 

6. Z każdej Szkoły można przekazać określoną liczbę prac: 

- w kategorii klas I-III – do 10 prac  

- w kategorii klas IV- VI – do 10 prac 

- uczniowie klas VII- VIII – do 6 prac. 

7. Praca Konkursowa musi być związana z tematem konkursu tj. z postacią i twórczością 

Józefa Wybickiego oraz historią Polski. 

 

§ 3 TERMIN I WARUNKI DOSTARCZANIA PRAC KONKURSOWYCH  

 

1. Do każdej pracy należy dodać informacje o autorze - imię i nazwisko, wiek, klasa, nazwa 

szkoły i adres, imię i nazwisko opiekuna, nr tel. autora lub opiekuna według dołączonej 

metryczki załącznik nr 1.  

2. Prace Konkursowe należy przekazać do Organizatora na adres: 

Szkoła Podstawowa nr 1 w Lęborku 



ul. Wojska Polskiego 10 

84-300 Lębork 

3. Do Pracy Konkursowej należy dołączyć wypełnione i podpisane przez rodzica lub 

opiekuna prawnego oświadczenie o nieodpłatnym przeniesieniu praw autorskich na 

organizatora konkursu oraz przetwarzaniu danych osobowych stanowiące załącznik nr 2 

do Regulaminu. 

4. Termin dostarczania prac mija 20 maja 2022 roku. Decydująca jest data przekazania prac 

do Organizatora, zgodnie z ust. 2 powyżej. 

5. Prace przekazane po terminie lub nie zawierające oświadczenia, o którym mowa w ust. 3 

powyżej nie będą oceniane.  

6. Przewidywany termin rozstrzygnięcia Konkursu nastąpi do 27 maja 2022r. 

7. Organizator nie zwraca prac zgłoszonych do Konkursu autorom.  

 

§ 4 OCENA PRAC KONKURSOWYCH  

 

1. Organizator spośród przekazanych prac wyłoni nagrodzonych i wyróżnionych. 

2. Prace nagrodzone i wyróżnione będą brały udział w wystawie pokonkursowej. 

3.  Prace oceniane będą według następujących kryteriów:  

a) Oryginalność  

b) Zgodność z tematem  

c) Estetyka  

d) Kompozycja. 

4. Z obrad komisji Konkursowej zostanie sporządzony protokół podpisany przez 

przewodniczącego komisji Konkursowej. Protokół będzie przechowywany w siedzibach 

Organizatora. Uczestnicy mają prawo wglądu do protokołu w okresie 1 miesiąca od 

opublikowania wyników konkursu. 

5. O wynikach konkursu Uczestnicy zostaną powiadomieni mailowo na adres szkoły. 

 

§ 5 PRAWA AUTORSKIE  

1. Warunkiem uczestnictwo w Konkursie jest wypełnienie i podpisanie przez 

rodzica/opiekuna prawnego Uczestnika oświadczenia stanowiącego Załącznik nr 2. 

Oświadczenie należy doręczyć Organizatorowi łącznie z Pracą Konkursową.  

2. Przekazanie pracy plastycznej na Konkurs jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na 

udzielenie przez autora Organizatorowi nieodpłatnej i nieograniczonej w czasie                        

i terytorialnie licencji wyłącznej na wykorzystanie pracy Konkursowej („Utwór”)                

w formie pierwotnej lub jako inspiracja na następujących polach: 

 a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką 

egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego 

oraz techniką cyfrową, w dowolnej formie oraz nakładzie 

b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - 

wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy 

c) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt 2 - publiczne 

wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a 

także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego 



dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym w szczególności ale nie wyłącznie w 

Internecie jak i w innych formach utrwaleń nadających się do upowszechniania (np.: 

nośniki elektroniczne, optyczne, CDROM, wprowadzenie do obrotu itp.). 

 

§ 6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

1. Wzięcie udziału w Konkursie i przekazanie pracy na Konkurs jest równoznaczne z 

akceptacją postanowień Regulaminu i zasad w nim zawartych.  

2. Organizator zastrzega sobie prawo do:  

a) zmiany postanowień Regulaminu, w tym w odniesieniu do zasad i warunków uczestnictwa 

w Konkursie, w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń 

mających wpływ na organizowanie Konkursu. Zmienione postanowienia Regulaminu 

obowiązują od momentu poinformowania Uczestników drogą mailową, z tym że nie mogą 

one naruszać praw nabytych przez Uczestników;  

b) nierozstrzygnięcie Konkursu w przypadku zbyt małej liczby prac;  

c) odwołania Konkursu bez podania przyczyny;  

d) rozstrzygania spraw w kwestiach nieuregulowanych postanowieniami Regulaminu. 

 3. Klauzula informacyjna w zakresie danych osobowych stanowi Załącznik nr 2 do 

Regulaminu.  

4. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się ogólnie obowiązujące przepisy 

prawa polskiego, w tym odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. 

 

 

 

ORGANIZATORZY: 

Agnieszka Lis, Aleksandra Nadworska i Anna Zdończyk – Knura 

tel. kontaktowy 602249862 lub 605213539 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik 1 – METRYCZKA 

 

Imię i nazwisko autora pracy:  

Wiek:  Klasa:   

Adres szkoły / placówki:  

Nauczyciel / opiekun, pod którego 

kierownictwem została wykonana praca 
 

Nr telefonu do autora pracy, 

nauczyciela lub szkoły: 
 

 

 

 

 

Imię i nazwisko autora pracy:  

Wiek:  Klasa:   

Adres szkoły / placówki:  

Nauczyciel / opiekun, pod którego 

kierownictwem została wykonana praca 
 

Nr telefonu do autora pracy, 

nauczyciela lub szkoły: 
 

 

 

 

 

Imię i nazwisko autora pracy:  

Wiek:  Klasa:   

Adres szkoły / placówki:  

Nauczyciel / opiekun, pod którego 

kierownictwem została wykonana praca 
 

Nr telefonu do autora pracy, 

nauczyciela lub szkoły: 
 

 



Załącznik 1 – OŚWIADCZENIE 

 

OŚWIADCZENIE 

Zgoda rodziców  (opiekunów prawnych) na udział dziecka w organizowanym przez  

Szkołę Podstawowa nr 1 w Lęborku Powiatowym Konkursie Plastycznym  

„Lekcja historii z Wybickim”  

 

 

1. Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka..............................................................................     

                                                                                                  (imię i nazwisko)    

w  Powiatowym Konkursie Plastycznym „Lekcja historii z Józefem Wybickim” . 

 

2. Wyrażam zgodę  na wykorzystanie przez organizatora Konkursu wizerunku mojego dziecka 

oraz przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka (imienia, nazwiska, wieku i nazwy i 

adresu szkoły) w celach wynikających z organizacji Konkursu zgodnie z ustawą   z dnia 29 

sierpnia 1997 r.  o ochronie danych osobowych  (Dz. U. 2016, poz. 922 z późn. zm).  

 

3. Ponadto wyrażam zgodę  na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie nadesłanej przez moje 

dziecko pracy konkursowej w materiałach promocyjnych związanych z Konkursem, 

prezentacjach pokonkursowych, na stronie internetowej organizatora konkursu oraz w innych 

formach utrwaleń.  

4. Oświadczam również, że zapoznałam/em się z regulaminem konkursu i akceptuję jego 

warunki.  

 

Data      Czytelny podpis rodzica/opiekuna dziecka 

 

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

 

 


