REGULAMIN
POWIATOWEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO
Projekt filmowego plakatu adaptacji wybranego dzieła Henryka Sienkiewicza
1. Postanowienia ogólne.
Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Nr 1 im. H. Sienkiewicza w Kołobrzegu.
Konkurs jest organizowany w ramach Gali Sienkiewiczowskiej Henryki 2016, która odbędzie
się z okazji Powiatowych Obchodów Roku Sienkiewiczowskiego oraz Święta SzkołyZS Nr 1 im. H. Sienkiewicza w Kołobrzegu.
Konkurs objęty jest: Honorowym Patronatem Starosty Kołobrzeskiego Tomasza
Tamborskiego,
2. Celem konkursu jest:
a) zainteresowanie młodzieży literaturą i sztuką filmową
b) rozwijanie zdolności manualnych, wyobraźni, poczucia estetyki
c) odkrywanie talentów i tworzenie możliwości szerszej ich prezentacji
d) promocja szkoły
e) popularyzacja twórczości Henryka Sienkiewicza wśród młodzieży
f) integracja społeczności lokalnej
3. Zadaniem uczestnika konkursu jest wykonanie plakatu filmowego wybranej adaptacji
dzieła Sienkiewicza z okazji obchodów Roku Sienkiewiczowskiego oraz Święta Szkoły.
4. Uczestnikiem konkursu może być każdy uczeń szkoły gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej
z powiatu kołobrzeskiego.
5. Warunki konkursu:
a) Każdy uczestnik może zgłosić 1 pracę (dotąd nigdzie niepublikowaną i nienagradzaną)
wykonaną w dowolnej technice i w dowolnym formacie.
b) Pracę plastyczną należy opisać:
 imię i nazwisko autora, klasa
 nazwa, adres i telefon szkoły
 adres mailowy i telefon uczestnika konkursu
 tytuł pracy
 imię i nazwisko nauczyciela/opiekuna.
6. Do pracy należy dołączyć oświadczenie o przeniesieniu praw autorskich podpisane przez
uczestnika konkursu (załącznik nr 1) i jego prawnych opiekunów – w przypadku uczniów
niepełnoletnich (załącznik nr 2).
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo bezpłatnego prezentowania i publikowania pracy
konkursowej w celach promocyjnych w miejscach publicznych, np. w Regionalnym Centrum
Kultury w Kołobrzegu oraz w odrębnych publikacjach, na stronach internetowych czy
w mediach lokalnych.
7. Prace i oświadczenia należy osobiście składać w 1 egzemplarzu do 23 listopada 2016 roku
w sekretariacie szkoły lub przesłać na adres organizatorów:
Zespół Szkół Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza
ul. 1 Maja 47
78-100 Kołobrzeg
z dopiskiem: KONKURS PLASTYCZNY
7. Konkurs zostanie rozstrzygnięty w dwóch kategoriach wiekowych:
I kategoria: uczniowie szkół gimnazjalnych
II kategoria: uczniowie szkół ponadgimnazjalnych

8. Nagrody zostaną wręczone laureatowi/ laureatom podczas uroczystej Gali
Sienkiewiczowskiej Henryki 2016 w Regionalnym Centrum Kultury w Kołobrzegu 5 grudnia
2016r., o czym Organizator powiadomi telefonicznie lub odrębnym mailem.
9. Postanowienia końcowe:
Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne. Prace nie będę odsyłane autorom.
Koordynatorki konkursu:
mgr Anna Dobrowolska
mgr Joanna Jankowska – Iwańska
Załącznik nr 1
Oświadczenie o przeniesieniu praw autorskich i przetwarzaniu danych osobowych.

Oświadczam, że udzielam organizatorom Konkursu nieodpłatnej, bezterminowej i nieograniczonej
terytorialnie licencji na umieszczenie pracy konkursowej na stronach
internetowych organizatorów Konkursu, powielanie pracy każdą dostępną techniką i na
wykorzystanie jej na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4
lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz.631, z późn.
zm.), w szczególności w materiałach promocyjnych i edukacyjnych związanych z Konkursem oraz
w innych publikacjach związanych z działalnością organizatora Konkursu.
Udzielana licencja obejmuje prawo do wykonywania zależnego prawa autorskiego. Z chwilą
dostarczenia pracy konkursowej do organizatora Konkursu na
Organizatora przechodzi prawo własności do przysłanych materiałów.
Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatorów Konkursu moich
danych osobowych zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.), na potrzeby organizacji
i promocji Konkursu.
Ponadto wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie mojego wizerunku przez
organizatora Konkursu – zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i
prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.) na cele związane z
promocją Konkursu. Możliwe formy rozpowszechnienia wizerunku to publikacje, Internet, telewizja.

(data i miejsce)

(czytelny podpis uczestnika konkursu)

Załącznik nr 2
Wyrażam zgodę na przeniesienie praw autorskich, przetwarzanie danych osobowych
oraz wykorzystanie wizerunku dziecka zgodnie z powyższą klauzulą.

(data i miejsce)

(czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego)

