
 
 

 

KONKURS PLASTYCZNY 

 

100 – LECIE ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI. 
 

PLAKAT 

Założenia ogólne: 

Plakat może być wykonany dowolną techniką w formacie A-4 lub A – 3.  

 

Szczegółowy regulamin konkursu: 

A. Postanowienia ogólne. 

1. Konkurs plastyczny100 – LECIE ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI. 

  – (zwany dalej „Konkursem”), organizowany jest przez Technikum Kreatywne (zwane dalej 

„Organizatorem”).  

2. Informacje dostarczone przez Uczestnika mogą być wykorzystane tylko na potrzeby prawidłowego 

przeprowadzenia Konkursu, 

3. Konkurs trwa od chwili ogłoszenia do 07.11.2018 roku. 

4. Nagrody rzeczowe zostaną ufundowane przez Dyrektora Technikum Kreatywnego. 

5. Uczniowie biorący udział w Konkursie otrzymają też dodatkowe oceny z WOK i historii 

zgodnie z  Przedmiotowym Systemem Oceniania. 

 

B. Przebieg konkursu. 

1. Udział w konkursie mogą wziąć uczniowie posiadający pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na 

udział w Konkursie. 

2. Prace konkursowe przyjmowane są w terminie do 07.11.2018 roku, do godzina 15.00 

3. Uczestnik Konkursu może zgłosić maksymalnie 2 prace.  

4. Nadsyłając prace Uczestnik oświadcza, że jest jej autorem. Ponadto Uczestnik oświadcza, że nadesłana 

prace nie narusza praw osób trzecich. W przypadku braku takowej zgody Uczestnik lub jego opiekun 

prawny bierze na siebie odpowiedzialność za wszelkie uzasadnione roszczenia do tych prac. 

5. Technika wykonania pracy jest dowolna 

6. Autor udziela Organizatorowi Konkursu bezpłatnej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji do 

korzystania z nagrodzonych i wyróżnionych prac w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu i 

prezentacją wyników, w tym publikacji w prasie, na stronach internetowych, na wystawie.  

7. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Organizatora oraz na serwisie 

społecznościowym Facebook w dniu 09.11. 2018 r. 

 

C. Postanowienia końcowe. 

1. Dane osobowe Uczestników Konkursu, będą przetwarzane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie 

z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926 

ze zm.), przez Organizatora konkursu, wyłącznie na zasadach określonych w regulaminie, w szczególności 

w celu przeprowadzenia Konkursu, opublikowania wyników konkursu, oraz przekazania laureatom nagród 

konkursowych. Podając swoje dane osobowe, Uczestnik wyraża zgodę na ich przetwarzanie. 

Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator. Uczestnikowi przysługuje 

prawo dostępu do danych oraz ich poprawiania. 

2. Zgłaszając swój udział w Konkursie i biorąc w nim udział uczestnik, podporządkowuje się 

postanowieniom niniejszego regulaminu Konkursu i wyraża zgodę na jego treść. 

3. Konkurs ma charakter szkolny. 


