Regulamin konkursu plastycznego na projekt ulotki
nt. bezpieczeństwa w ruchu drogowym
w ramach projektu
"Razem bezpieczniej na terenie powiatu niżańskiego"

§1. Postanowienia ogólne
1. Konkurs plastyczny na projekt ulotki nt. bezpieczeństwa w ruchu drogowym,
zwany dalej Konkursem, organizowany jest przez Liceum Ogólnokształcące
im. Stefana Czarnieckiego w Nisku, zwane dalej Organizatorem.
2. Celem konkursu jest wyłonienie najciekawszych prac promujących bezpieczeństwo
w ruchu drogowym wśród przedszkolaków, dzieci, młodzieży lub seniorów.
3. Konkurs ma jeden etap i przeprowadzany jest przez Komisję Konkursową powołaną
przez Organizatora.
4. Uczestnikami Konkursu mogą być
im. Stefana Czarnieckiego w Nisku.

uczniowie

Liceum

Ogólnokształcącego

§2. Przebieg Konkursu
1. Prace konkursowe muszą być wykonane w formie ulotki na dwóch stronach formatu
A5 i podejmować tematykę bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
2. Technika wykonania prac: rysunek, grafika komputerowa, kolaż, zdjęcia.
3. Praca może zawierać również hasła promujące bezpieczeństwo w ruchu drogowym.
4. Do Konkursu można zgłosić max. dwie prace tematycznie związane
z bezpieczeństwem w ruchu drogowym przedszkolaków, dzieci, młodzieży lub
seniorów.
5. Wykorzystane prace fotograficzne mogą być wykonane specjalnie na Konkurs lub
pochodzić z zasobów archiwalnych autora i nie były wcześniej publikowane.
6. Do Komisji Konkursowej należy przesłać formularz zgłoszenia wraz z kompletem
swoich prac do 20 listopada 2017 roku na adres: Liceum Ogólnokształcące
w Nisku, Plac Wolności 3, 37-400 Nisko lub doręczyć osobiście do sekretariatu
szkoły. Do zdjęć wykonanych w technice cyfrowej należy dołączyć płytę CD/DVD.
7. Przy ocenie prac Komisja Konkursowa będzie brała pod uwagę:


zgodność treści z tematem Konkursu,



walory artystyczne,



jakość techniczną,



estetykę.
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8. Po zakończeniu Konkursu Komisja Konkursowa sporządza Protokół przebiegu
Konkursu.
9. Udział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa na
wykorzystanie prac.
§3. Nagrody
1. Najlepsze prace zostaną wykorzystane do przeprowadzenia kampanii społecznej
nt. bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie powiatu niżańskiego.
2. Autorzy najlepszych prac otrzymają nagrody rzeczowe i wyróżnienia.
§4. Terminarz Konkursu
1. Prace wraz ze zgłoszeniem należy przesłać do 20 listopada 2017 roku lub doręczyć
osobiście do sekretariatu szkoły do godz. 14.30.
2. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 21 listopada 2017 r. podczas długiej przerwy.
3. Lista zwycięzców zostanie ogłoszona na stronie internetowej szkoły.
§5. Uwagi końcowe
1. Niniejszy Regulamin jest
przeprowadzenia Konkursu.

jedynym

dokumentem

określającym

zasady

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zamieszczenia w Internecie i w prasie imion,
nazwisk, zdjęć oraz informacji o uczestnikach Konkursu.
3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu Konkursu.
4. W sytuacjach nieobjętych niniejszym Regulaminem rozstrzyga Organizator Konkursu.
5. Wszelkich informacji dotyczących przebiegu Konkursu udziela Radosław Litwin –
nauczyciel języka polskiego w Liceum Ogólnokształcącym w Nisku.
6. Wszelką korespondencję związaną z przebiegiem Konkursu należy kierować na adres:
Liceum Ogólnokształcące w Nisku, Plac Wolności 3, 37-400 Nisko; tel.(fax) 15 84
12 031; adres e-mail: seklonisko@wp.pl.
7. Wszystkie informacje na temat Konkursu będą na bieżąco zamieszczane na stronie
internetowej Liceum Ogólnokształcącego w Nisku: www.lo.nisko.pl.

Dyrektor
Liceum Ogólnokształcącego w Nisku
mgr Jerzy Stelmach
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Załącznik Nr 1 do Regulaminu

ZGŁOSZENIE
udziału w Konkursie

plastycznym na projekt ulotki
nt. bezpieczeństwa w ruchu drogowym
w ramach projektu
"Razem bezpieczniej na terenie powiatu niżańskiego"
Zgłaszam swój udział w Konkursie
....................................................................................................................................................................
(imię i nazwisko, wiek, klasa)

....................................................................................................................................................................
(telefon kontaktowy)

Wraz ze zgłoszeniem przesyłam pracę (liczba sztuk ……. (max.2)).

Oświadczam, że jestem autorem wszystkich prac oraz wyrażam zgodę na ich nieodpłatne
wykorzystanie w ramach projektu „Razem bezpieczniej na terenie powiatu niżańskiego”
dofinansowanego w 2017 roku z rządowego „Programu ograniczania przestępczości
i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017”
koordynowanego przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb Konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych
osobowych. (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz.926 ze zm.).

……………………………………….
podpis autora
(w przypadku osób nieletnich podpis rodziców)
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