
 

I Liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczne 

im. Mikołaja Kopernika 

zaprasza uczniów szkół podstawowych z Powiatu 

Kołobrzeskiego do wzięcia udziału w konkursie 

plastycznym pt. 

 

 

 „Moja najpiękniejsza choinka” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Praca powinna: 

- być samodzielna 

- estetyczna 

- w formacie A3 

- technika dowolna 

 

 



Założenie organizacyjne: 

1. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół podstawowych z Powiatu 

Kołobrzeskiego. 

2. Nagrody zostaną wręczone w następujących kategoriach: 

 

- SP (klasy 3 – 5) 

- SP (klasy 6 – 8) 

3.  Prace nadesłane na konkurs muszą być pracami własnymi, niepublikowanymi 

wcześniej oraz nie przedstawianymi na innych konkursach. Nadesłanie pracy na 

konkurs jest jednoznaczne ze złożeniem oświadczenia o tych faktach.  

4. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną pracę. 

5. Prace złożone do konkursu nie będą zwracane autorom. 

6. Prace mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną (np. kredka, ołówek, 

farby plakatowe, akwarela, tempera, pastele suche, pastele olejne, collage).  

7. Prace powinny być wykonane na papierze typu brystol lub blok techniczny.  

8. Pracę opisaną wg następującego wzoru: imię i nazwisko, wiek, szkoła, imię i 

nazwisko nauczyciela przygotowującego ucznia do konkursu. 

9. Klauzulę zawierającą zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zwór której 

stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu, wraz z datą i własnoręcznym 

podpisem uczestnika lub jego przedstawiciela ustawowego. 

10. Oświadczenie dotyczące praw autorskich do pracy, wzór którego stanowi 

załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu, wraz z datą i własnoręcznym podpisem 

uczestnika lub jego przedstawiciela ustawowego. 

11. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z nieodpłatnym   

przeniesieniem na organizatora prawa własności materiałów, na których prace 

zostały złożone. 

 

Ocena prac konkursowych: 

 

1. Prace należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 6 grudnia w siedzibie 

organizatora w godzinach 0800 do 1530 w sekretariacie I LO Dwujęzycznego im. 

M.Kopernika w Kołobrzegu.  

2. W przypadku przesłania przez uczestników konkursu większej liczby prac niż 

zostało to określone w regulaminie, komisja zastrzega sobie prawo do wyboru 

jednej pracy konkursowej podlegającej ocenie.  



     3. Prace dostarczane po wyznaczonym terminie lub wykonane niezgodnie z    

regulaminem nie będą oceniane.  

     4. O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje komisja konkursowa powołana  

przez organizatora. Kryteria oceny zostaną ustalone w następujący sposób: 

- zgodność pracy z tematem  

- jakość wykonania 

- oryginalność i pomysłowość  

- walory artystyczne  

- pomysłowość 

5. i wyróżnione prace konkursowe zostaną przedstawione  na wystawie 

pokonkursowej podczas sesji popularnonaukowej w dniu 9.12.2022 

6. Decyzje komisji konkursowej są ostateczne i nieodwołalne. 

7. Osoby nagrodzone i wyróżnione zostaną powiadomione telefonicznie i mailowo 

o wynikach konkursu. 

8. Organizator konkursu przyzna w każdej z wymienionych w regulaminie 

kategorii trzy nagrody główne. 

9. Organizator zastrzega sobie wręczenie wyróżnień w przypadku wysokiego 

poziomu artystycznego konkursu.  

 

 

Postanowienia Ogólne: 

1. Niniejszy konkurs jest jedynym i wyłącznym dokumentem określającym zasady 

i warunki prowadzenia konkursu.  

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie praw autorskich osób 

trzecich przez autora pracy zgłoszonej do konkursu.  

3. Osoby upoważnione do udzielania informacji na temat konkursu: 

Renata Banasiak, r.banasiak@lokopernik.pl 

Agnieszka Górnisiewicz, a.gornisiewicz@lokopernik.pl 
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Załącznik nr 1  

Oświadczenie o przeniesieniu praw autorskich i przetwarzaniu danych osobowych.  

Oświadczam, że udzielam organizatorom Konkursu nieodpłatnej, bezterminowej i 

nieograniczonej terytorialnie licencji na umieszczenie pracy konkursowej mojego 

syna/córki…………………………………………………………………. na stronach internetowych 

organizatorów Konkursu, powielanie pracy każdą dostępną techniką i na 

wykorzystanie jej na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy z 

dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 

90, poz.631, z późn. zm.), w szczególności w materiałach promocyjnych i 

edukacyjnych związanych z Konkursem oraz w innych publikacjach związanych z 

działalnością organizatora Konkursu. Udzielana licencja obejmuje prawo do 

wykonywania zależnego prawa autorskiego. Z chwilą dostarczenia pracy konkursowej 

do organizatora Konkursu na Organizatora przechodzi prawo własności do 

przysłanych materiałów. Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez 

organizatorów Konkursu danych osobowych mojego dziecka zgodnie z ustawą z 29 

sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z 

późn. zm.), na potrzeby organizacji i promocji Konkursu. Ponadto wyrażam zgodę na 

nieodpłatne wykorzystanie wizerunku mojego syna/córki przez organizatora Konkursu 

– zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 

(Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.) na cele związane z promocją 

Konkursu. Możliwe formy rozpowszechnienia wizerunku to publikacje, Internet, 

telewizja. 

 

 

 

 

 


