
Regulamin Konkursu “KREATYWNA KARTKA ŚWIĄTECZNA” 

I. Przepisy ogólne 

1.1. Organizatorem Konkursu „Kartka na  Święta” jest Technikum Kreatywne w Szczecinie. 
1.2. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem i zgodnie 

z powszechnie obowiązującymi zasadami prawa. 
1.3. Celem przyświecającym konkursowi jest propagowanie wśród młodzieży twórczych 

i kreatywnych postaw, 
1.4. W konkursie mogą brać udział tylko uczniowie Technikum Kreatywnego w roku 

szkolnym 2018/2019  
1.5. Przekazanie prac na Konkurs oznacza akceptację jego warunków, wyrażonych w 

niniejszym regulaminie. 
 

II. Przepisy ogólne 
.  

2.1. Udział w konkursie mogą wziąć uczniowie posiadający pisemną zgodę rodziców 
lub opiekunów na udział w Konkursie 

2.2. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest przekazanie pracy konkursowej do 
sekretariatu szkoły 

2.3. Każda praca konkursowa musi zawierać logo Zachodniopomorskich Szkół 
Kreatywnych 

2.4. Każdy uczestnik konkursu może przekazać do sekretariatu szkoły tylko jedną 
prace konkursową 

2.5. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikowania prac nie spełniających 
wymienionych wyżej wymogów.  

2.6. Organizator nie zwraca prac biorących udział w Konkursie, prac 
zdyskwalifikowanych jak również z niego wyłączonych. 

 
 

III. Terminarz 
3.1. Prace konkursowe można przekazywać do sekretariatu szkoły do 11.12.2018r. 
3.2. Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony przez organizatora 14.12.2018r. 
3.3. Wyniki Konkursu zostaną podane na stronie www.szkolykreatywne.pl 

 
 

IV. Nagrody i wyróżnienia 
4.1. Zwycięscy otrzymają nagrody rzeczowe. 

 
 

V. Wykorzystanie prac nagrodzonych i wyróżnionych 
5.1. Organizator uzyskuje prawo do umieszczania przekazanych na Konkurs prac 

(oznaczonych imieniem i nazwiskiem autora) na stronie www.szkolykreatywne.pl 
5.2. Organizator uzyskuje prawo do wielokrotnego umieszczania prac nadesłanych na 

Konkurs (oznaczonych imieniem i nazwiskiem autora) na wydawanych przez siebie 
materiałach promocyjnych. 

 

http://www.szkolykreatywne.pl/


6.1. 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.  

6.2. Konkurs ma charakter szkolny.  

 


