
REGULAMIN POWIATOWEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO

„Zrób pluszaka dla strażaka”

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem Powiatowego Konkursu Plastycznego pod nazwą „Zrób pluszaka dla
strażaka” jest Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wieruszowie i Komenda Powiatowa
Państwowej Straży Pożarnej w Wieruszowie 

2. Celem konkursu jest zaprojektowanie  maskotki, która swoim wizerunkiem będzie służyła
promowaniu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wieruszowie  podczas
różnego typu imprez i spotkań edukacyjnych  skierowanych do dzieci i młodzieży.

§ 2 WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. Konkurs skierowany jest do uczniów klas IV – VII  szkół podstawowych oraz uczniów
szkół gimnazjalnych z  terenu powiatu wieruszowskiego. 

2. Uczestnictwo w Konkursie jest bezpłatne i dobrowolne.

3. Każdy uczestnik może zgłosić do Konkursu jedną pracę, której jest autorem.

4. Prace konkursowe mogą być:

a) wykonane ręcznie w formie maskotki  na podstawie projektu własnego autorstwa.
Technika  dowolna,

b) przygotowane w formie rysunku, technika dowolna, format A4.

 5. Praca powinna promować przyjazny wizerunek Komendy Powiatowej Państwowej Straży
Pożarnej w Wieruszowie  i cechować się niepowtarzalnym i oryginalnym pomysłem.

6. Wskazane jest, by uczestnik zaproponował również nazwę dla zaprojektowanej przez
siebie maskotki.

 7. Każda praca powinna być podpisana

 8. Do pracy należy dołączyć a) wypełniony formularz zgłoszeniowy b) oświadczenie o
wyrażeniu zgody rodzica/opiekuna na przeniesienie autorskich praw majątkowych na
Organizatora i wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 Wzory dokumentów dostępne są na stronie internetowej biblioteki: www.pbp-wieruszow.pl

9. Dane osobowe uczestników Konkursu będą wykorzystane wyłącznie w celu
przeprowadzenia Konkursu. Jednocześnie, poprzez podanie danych osobowych, uczestnik
wyraża zgodę na opublikowanie jego imienia i nazwiska oraz pracy konkursowej na stronie
internetowej Organizatora oraz w lokalnej prasie.

3 TERMIN I MIEJSCE NADSYŁANIA PRAC

http://www.pbp-wieruszow.pl


1. Prace konkursowe wraz z dokumentami należy dostarczyć do 27 maja 2018 r. na adres:
Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wieruszowie, ul. Ludwika Waryńskiego 11, 98-400
Wieruszów  z dopiskiem: Konkurs plastyczny „Zrób pluszaka dla strażaka”.

 2. Przesłane prace przechodzą na własność Organizatora.

4 ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD

 1. Nadesłane prace zostaną ocenione przez Komisję (wyłonioną przez Organizatora) według
następujących kryteriów:

 zgodność wykonanej pracy z hasłem przewodnim Konkursu,

 samodzielność i oryginalność ujęcia tematu, 

 estetyka wykonania pracy.

 2. Spośród zakwalifikowanych prac Komisja wybierze jedną pracę, która zostanie maskotką
Komendy Powiatowej Pąństwowej Straży Pożarnej w Wieruszowie. 

3. Konkurs będzie rozstrzygnięty w  dwóch kategoriach:

a)  własnoręcznie wykonana maskotka
b)  rysunek maskotki.

4. Laureaci zajmujący trzy pierwsze miejsca otrzymają nagrody rzeczowe. Wszyscy
uczestnicy otrzymają dyplomy.

5.Ogłoszenie wyników Konkursu zamieszczone zostanie na stronie internetowej Powiatowej
Biblioteki  Publicznej w Wieruszowie   4 czerwca 2018 r.

6.Uroczyste wręczenie nagród i dyplomów nastąpi 9 czerwca 2018 r. podczas imprezy
„STRAŻna  Noc w Bibliotece”. (O szczegółach  powiadomimy laureatów telefonicznie).

7. Informacje o Konkursie   zostaną zamieszczone  również w lokalnych mediach.

 8. Wszystkie prace będą zaprezentowane na wystawie zorganizowanej przez Powiatową
Bibliotekę Publiczną w Wieruszowie 9 czerwca przy okazji Ogólnopolskiej Akcji „Noc
Bibliotek” ph.: „STRAŻna  Noc w Bibliotece” 

5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Przystąpienie do Konkursu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie przez
Organizatora danych osobowych uczestnika konkursu i akceptacji niniejszego regulaminu.

2. Przesłane prace konkursowe nie podlegają zwrotowi i pozostają własnością Organizatora.



 3. Organizator Konkursu w celu opracowania projektu maskotki ma prawo do dokonywania
modyfikacji, przeróbek, zmian, uzupełnień oraz wykorzystania w całości lub części,
rozpowszechniania dzieła bez oznaczenia jego autorstwa.

4. Wszelkie zapytania należy kierować do Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wieruszowie
pod nr tel.  627831188



FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Powiatowego Konkursu Plastycznego „Zrób pluszaka dla strażaka”

 Imię i nazwisko uczestnika ( proszę wypełnić czytelnie, drukowanymi literami)

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………..

Wiek ……………………….

klasa……………………………

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu
zgłoszeniowym na potrzeby realizacji Konkursu (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o
ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133, poz. 883). Podpisanie formularza jest
równoznaczne z akceptacją regulaminu Konkursu. Oświadczam, że przedłożona praca została
wykonana przeze mnie samodzielnie.

.................................................................... data i  czytelny podpis autora pracy

Nazwa i adres szkoły

…………………………………

…………………………………

 tel. do szkoły.…………………

                                                                Imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego

                                                                ……………………………………………….



Oświadczenie rodziców/ opiekunów uczestnika Powiatowego  Konkursu Plastycznego

„Zrób pluszaka dla strażaka ”

 Imię i nazwisko Uczestnika Konkursu: …………………………………………..

Imię i nazwisko rodzica/opiekuna : …………………………………….

 Numer telefonu rodzica/opiekuna : …………………………

 Jako rodzic/opiekun wymienionego wyżej Uczestnika Konkursu „Zrób pluszaka dla
strażaka”, niniejszym oświadczam, że nieodpłatnie przenoszę wszelkie prawa do nadesłanej
pracy na Organizatora Konkursu „Zrób pluszaka dla strażaka” Powiatową Bibliotekę
Publiczną w Wieruszowie  i  Komendę Powiatową  Państwowej Straży Pożarnej
wWieruszowie .

 Oświadczam ponadto, iż:

 dziecko jest autorem dostarczonej pracy i posiada do nich prawa autorskie, nie naruszając
praw autorskich osób trzecich. 

 zapoznałem/am się z treścią Regulaminu Konkursu i w pełni go akceptuję.

 wyrażam zgodę na publikację i niekomercyjne rozpowszechnianie (także w Internecie)
zgłoszonej przez dziecko pracy konkursowej, a także na utrwalanie przez Organizatora
wizerunku uczestnika Konkursu dla celów związanych z Konkursem.

 wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w zgłoszeniu przez
organizatorów Konkursu zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101 , poz. 926 , z późn. zm.). Dane
osobowe będą wykorzystane do celów promocyjno-edukacyjnych.

 ……………………………………………………… Data i czytelny podpis rodzica/opiekuna




