Regulamin konkursu plastycznego „Wielkanocna Kartka Społem”
§1
Przepisy ogólne

1. Konkurs plastyczny pt. „Wielkanocna Kartka Społem” jest realizowany przez Społem PSS Zawiercie,
Ark Jobs Sp z o.o., Kuźnię Młodych Talentów oraz Centrum Inicjatyw Lokalnych zwanym dalej
organizatorem.
2. Konkurs realizowany jest w terminie 04.03.2019 r. do 18.03.2019 r.
3. Głównym celem konkursu „Wielkanocna Kartka Społem” jest rozbudzenie zainteresowania dzieci w
wieku przedszkolnym zwyczajem obdarowywania się kartkami świątecznymi, zwrócenie uwagi ku
tradycji oraz rozbudzenie ich zmysłu artystycznego.
Cele szczegółowe to:
- propagowanie tradycji wielkanocnych
- rozwijanie wyobraźni oraz pobudzenie aktywności twórczej dzieci w wieku przedszkolnym
- rozwijanie wrażliwości estetycznej dzieci
- rozwijanie aktywności twórczej uczestników konkursu
4. Powyższe cele zostaną osiągnięte poprzez realizację konkursu plastycznego o tematyce świątecznej „Wielkanocna Kartka Społem”.
5. Regulamin konkursu określa w szczególności:
a) uczestników konkursu,
b) procedurę przeprowadzenia i rozstrzygnięcia konkursu.
6. Ogólny nadzór nad realizacją oraz przeprowadzenie konkursu należą do kompetencji organizatora i
będą prowadzone przez koordynatora.
7. Biuro projektu mieści się w Zawierciu, ul. Polska 14 B- Kuźnia Młodych Talentów/ Centrum Inicjatyw
Lokalnych
8. Informacje na temat projektu zamieszczane są na stronie internetowej: www.zawiercie.spolem.org.pl
oraz cil.org.pl
9. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. : 32 670 20 14.

§2
Uczestnicy konkursu
Uczestnikami konkursu mogą być dzieci z przedszkoli z terenu Gminy Zawiercie, które biorą udział
w konkursie za pośrednictwem przedszkoli, do których uczęszczają oraz dzieci w wieku przedszkolnym z
terenu Gminy Zawiercie nie uczęszczające do przedszkola.
§3
Procedura przeprowadzenia i rozstrzygnięcia konkursu
I. Termin i miejsce składania prac
1. Konkurs „Wielkanocna Kartka Społem” rozpoczyna się w dniu 04.03.2019 r.
2. Konkurs zostaje ogłoszony poprzez wysłanie informacji mailowej lub listownej do przedszkoli z
gminy Zawiercie oraz poprzez zamieszczenie informacji o konkursie na stronie organizatora jak
również na plakatach informacyjnych umieszczonych w placówkach organizatora i przedszkolach.

3. Termin składania prac upływa w dniu 18.03.2019 r. o godz. 15.00.
4. Prace można składać osobiście w placówce organizatora tj. sklep Centrum ul. Sikorskiego 22
( piętro i parter) lub w siedzibie Centrum Inicjatyw Lokalnych – ul. Polska 14B lub zgłosić organizatorowi
do dnia 15.03.2019 prośbę o odebranie przez niego prac w danej placówce.
II. Wymagania dotyczące przygotowania prac
2. Prace plastyczne mogą przyjąć formę rysunku, wyklejanki, wycinanki, rysunku na szkle, itp. i winny
mieć format A4 . Praca nie może być konstrukcją przestrzenną – rzeźbą, instalacją, figurą.
3. Praca musi zawierać w widocznym miejscu logo SPOŁEM – Uśmiechnięte zakupy.
4. Praca musi być pracą własną, indywidualną dziecka, nigdzie wcześniej nie publikowaną i nie
przedstawianą w innych konkursach.
5. Każde przedszkole może złożyć na konkurs dowolną liczbę prac indywidualnych, każde
dziecko biorące udział w konkursie może przygotować tylko jedną pracę.
6. Prace na konkurs składane w imieniu dzieci przez przedszkola powinny być przygotowywane na
terenie przedszkoli.
III. Warunki obligatoryjne udziału w konkursie
1. Wszystkie prace składane na konkurs powinny być na odwrocie opisane w sposób podany w załączniku nr
1 do regulaminu konkursu. Opis obrazka musi być czytelny napisany dużymi drukowanymi literami.
Prace nie posiadające opisu, nie będą mogły wziąć udziału w konkursie ze względu na brak możliwości
identyfikacji twórcy.
2. Przedszkole wraz z pracami winno przekazać do organizatora zgodę na uczestnictwo w konkursie
każdego dziecka, zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych i wykorzystanie pracy plastycznej
i wizerunku dziecka do promocji podpisane przez rodzica/opiekuna prawnego. Brak takiej zgody
będzie skutkował odrzuceniem pracy plastycznej danego dziecka. Wzór zgody stanowi załącznik nr 2
do regulaminu.
3. Uczestnicy indywidualni załącznik nr 2 ( do pobrania ze strony Społem www.zawiercie.spolem.org.pl)

2

IV. Ocena prac
1. Oceny prac dokona komisja w składzie: koordynator projektu, ARK Jobs Sp z o.o. i CIL i 2 osoby
wyznaczone przez organizatora.
2. Ostateczna cena prac nastąpi do 25.03.2019 r. do godz. 16.00.
3. Przedszkola biorące udział w konkursie otrzymają wyniki drogą elektroniczną , a uczestnicy
indywidualni poprzez stronę internetową organizatora.
4. Wyniki zostaną też zamieszczone na protokole z oceny dostępnym do wglądu uczestniczącym
w konkursie przedszkolom w siedzibie organizatora
5. Zebrane prace zostaną ocenione wg następujących kryteriów merytorycznych:
- zgodność z tematem konkursu,
- oryginalność i pomysłowość,
- estetyka wykonania,
- walory artystyczne.
- samodzielność wykonania
6. Do oceny nie zostaną dopuszczone prace nie spełniające warunków obligatoryjnych udziału, o
których mowa w pkt. III regulaminu oraz pkt. IV.
7. Organizator dokona oceny prac przyznając nagrodę rzeczową za I miejsce. Zwycięska praca
zostanie wydrukowana w postaci pocztówki i przeznaczona do sprzedaży w sklepach Społem.
Dochód ze sprzedaży kartki zostanie w całości przekazany na wsparcie Domu Dziecka w Zawierciu.
8. Organizator przewiduje przyznanie 30 nagród dodatkowych autorom wyróżnionych prac.
9. Nagrodzona zostanie również jedna placówka, która złoży najwięcej prac.

10. Każdy uczestnik otrzyma dyplom uczestnictwa w konkursie.
§4
Postanowienia końcowe
1. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
2. Oferent zastrzega sobie prawo zmiany lub aneksowania niniejszego Regulaminu.
3. Regulamin obowiązuje od dnia ogłoszenia.

Zawiercie, 28.02.2019 r.

KOORDYNATOR PROJEKTU

..........................................
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Załącznik nr 1 do regulaminu konkursu „Wielkanocna kartka Społem”

Opis pracy indywidualnej
IMIĘ I NAZWISKO
WIEK
NAZWA PRZEDSZKOLA
NAZWA GRUPY
NUMER KONTAKTOWY
(DLA UCZESTNIKÓW
INDYWIDUALNYCH

Prosimy o wypełnienie karty drukowanymi literamis

Załącznik nr 2 do regulaminu konkurs „Bożonarodzeniowa Kartka Społem”
ZGODA RODZICA/PRAWNEGO OPIEKUNA NA UDZIAŁ DZIECKA W KONKURSIE „WIELKANOCNA
KARTKA SPOŁEM”
Ja niżej podpisana/y (imię i nazwisko)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego dziecka (imię i nazwisko dziecka)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Adres zamieszkania
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
W konkursie plastycznym „Wielkanocna Kartka Społem” organizowanym przez PSS Społem Zawiercie
przy współudziale Centrum Inicjatyw Lokalnych, ARK Jobs Sp. z o. o. i Kuźnia Młodych Talentów.
Ponadto:
- wyrażam zgodę na wykorzystanie pracy mojego dziecka i jego wizerunku w celu promocji konkursu (np. poprzez
zamieszczenie na stronie organizatora dokumentacji fotograficznej z przebiegu konkursu),
- niniejszym, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (dalej zwanym „RODO”), wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego
dziecka przez PSS Społem Zawiercie w celu realizacji projektu „Wielkanocna Kartka Społem”).
- jestem świadomy, że administratorem Danych Osobowych (zwanym dalej „ADO”) jest PSS Społem
Zawiercie, adres 42-400 Zawiercie, ul. Mostowa 22;
- zgodnie z art. 15-21 oraz art. 77 RODO przysługuje rodzicom/prawnym opiekunom dziecka
biorącego udział w konkursie prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz wniesienia skargi
do organu nadzorczego, a także prawo do przenoszenia danych;
- oświadczam, że zapoznałam/em się z regulaminem konkursu „Wielkanocna Kartka Społem” i
akceptuję jego warunki;
- przyjmuję też do wiadomości, iż sam udział w konkursie mojego dziecka nie jest
równoznaczny z zakwalifikowaniem się do grona laureatów i otrzymaniem nagrody.

………………………………………….
data

…………………..…………………………
czytelny podpis

