
Regulamin Konkursu „Dla Mamy” 

 

§1 

Postanowienia  Ogólne 

1. Poniższy regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w konkursie fotograficzno 

- plastyczno – technicznym  „Dla Mamy” . 

2. Organizatorem Konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 1 w Gniewie. 

3. Koordynatorem konkursu jest Justyna Bałdyga. 

 

§2 

Cele konkursu 

 

Celami Konkursu są: 

1. Rozwijanie kreatywności, uzdolnień plastycznych uczniów szkół podstawowych.  

2. Pobudzanie wrażliwości artystycznej dzieci. 

3. Wzbogacanie warsztatu plastycznego oraz rozwijanie różnorodnych form i technik 

pracy.    

4. Promowanie osiągnięć dzieci uzdolnionych plastycznie. 

§3 

Zasady konkursu 

1. Przedmiotem Konkursu jest wykonanie dowolną techniką Kwiatów dla Mamy 

(forma płaska, forma przestrzenna) oraz wykonanie zdjęcia, na którym widoczny 

będzie uczestnik wraz z mamą. 

2.  Konkurs skierowany jest do dzieci w wieku szkolnym ze szkoły Podstawowej  

nr 1 w Gniewie.  

3. Każdy uczestnik wykonuje zdjęcie stworzonej samodzielnie pracy na której 

widoczne jest imię dziecka oraz wiek. 



4.  Zdjęcia(pracy oraz dziecka z mamą) należy przesyłać na adres mailowy: 

justyna.kotwica@wp.pl do dnia 25.05.2020r. do godziny 15.00. Zdjęcia prac 

nadesłane po terminie nie będą oceniane. 

5. Jedna osoba może zgłosić tylko jedną pracę konkursową.  

6.  W Konkursie nie mogą brać udziału prace wcześniej publikowane lub zgłoszone 

wcześniej w innym konkursie.  

7. Prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych: 

 7 lat- 9 lat 

 10lat – 14 lat 

8.  Zgłoszenie prac do Konkursu jest równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem 

na Organizatora prawa własności pracy konkursowej.  

9. Powołana zostanie Komisja Konkursowa, w skład której wchodzić będą 

pracownicy Szkoły Podstawowej w Gniewie, która do 26.05.2020 r. wyłoni 

dwóch laureatów.  

10. Osoby nagrodzone zostaną powiadomione drogą elektroniczną o wynikach 

Konkursu. Wyniki zostaną także zamieszczone na facebooku oraz stronie 

internetowej Szkoły Podstawowej nr 1 w Gniewie. 

11.  Nagrody zostaną wręczone laureatom w placówce Szkoły w terminie wskazanym 

przez Organizatora Konkursu. Forma otrzymania nagrody uzależniona zostanie od 

rozwijającej się obecnie w kraju sytuacji związanej z epidemią koronawirusa. 

 

§4 

Kryteria oceny prac konkursowych 

 

1. Prace zostaną ocenione pod względem:  

a. zgodności z tematem;  

b. oryginalności pracy;  

c. walorów artystycznych i estetycznych. 

 

 



§5 

Nagrody  

 

1. Laureaci Konkursu otrzymają nagrody.  

2. W każdej kategorii wiekowej przewidziane jest przyznanie jednej nagrody dla 

zwycięzcy oraz dyplomów dla wszystkich uczestników konkursu. 

 

§6 

Postanowienia końcowe 

1. Zgłoszenie pracy na konkurs jest równoznaczne z akceptacją treści niniejszego 

regulaminu i wyrażeniem zgody przez uczestnika konkursu (jego przedstawiciela 

ustawowego) na wykorzystanie jej nieodpłatnie przez organizatorów w dowolny 

sposób w celach promujących Szkołę Podstawową nr 1 w Gniewie. 

2. Uczestnicy konkursu (ich przedstawiciele ustawowi) wyrażają zgodę na przetwarzanie 

danych osobowych do celów przeprowadzenia Konkursu zgodnie z przepisami 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 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 - RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE 

L 2016, Nr 119) 

3. Organizatorzy Konkursu zastrzegają sobie prawo do zmian w niniejszym 

Regulaminie. 

4.  Organizator jest upoważniony do nieoceniania pracy w przypadku naruszania przez 

pracę przepisów prawa, dobrych obyczajów, norm moralnych bądź praw autorskich 

osób trzecich. 

5. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. 

6.  Wszelkie sprawy sporne lub nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga 

Organizator. 

 

Pytania dotyczące konkursu proszę kierować na adres e-mail:  justyna.kotwica@wp.pl 


