
 

          

 

 REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO                                                                       

„STOP! TU RZĄDZI ŚWIĘTY MIKOŁAJ” 

I. Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady konkursu plastycznego „Stop! Tu rządzi Święty Mikołaj” 

zwanego dalej „Konkursem”. 

2. Organizatorem konkursu jest Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 im. Janusza Korczaka                       

w Rybniku oraz  Stowarzyszenie „17-tka” zwani dalej „Organizatorem”. 

3. Inicjatywa realizowana jest w ramach II edycji konkursu „reWITA – włącz się!” (Projekt 

„reWITA” realizowany przez Miasto Rybnik i Ośrodek Pomocy Społecznej oraz partnerów 

Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych i Stowarzyszenie „17-tka” jest współfinansowany 

przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2019-2020). 

 

II. Cele Konkursu 

1. Cel główny: urozmaicenie czasu oczekiwania przez dzieci na święta, tworzenie magicznej 

rodzinnej atmosfery pomimo trwającej pandemii. 

2. Cele szczegółowe: 

- zachęcenie dzieci do zgłębiania tradycji bożonarodzeniowych; 

- rozwój twórczej wyobraźni dziecka; 

- wzbogacanie umiejętności plastycznych wśród dzieci, kształtowanie wrażliwości i poczucia estetyki; 

- kształtowanie poczucia własnej tożsamości dziecka jako podmiotu lokalnej społeczności, a także poznanie 

jego spojrzenia na najbliższe otoczenie; 

- prezentacja twórczości dziecięcej, promocja talentów. 

III. Zasięg i warunki uczestnictwa w konkursie 

1. Zasięg:  konkurs prowadzony jest na obszarze dzielnicy Rybnik-Niewiadom. 

2. Warunki uczestnictwa: konkurs skierowany jest do przedszkolaków oraz uczniów szkoły podstawowej, czyli            

dzieci i młodzieży w wieku od 3 do 15 lat.  

IV. Ramy czasowe trwania konkursu 

Konkurs trwa od 11 do 25 listopada 2020 roku. 

V. Zakres tematyczny 

1. Praca plastyczna przedstawiać powinna wizję dziecka dotyczącą tego, jak wyglądałoby jego najbliższe otoczenie 

(tj. przedszkole, szkoła, dom rodzinny, pokój, miejscowość) w sytuacji, kiedy rządziłby tam Święty Mikołaj. 

VI. Zasady przeprowadzenia Konkursu 

1. Zadanie dla uczestnika: 

- praca powinna realizować cele i zakres tematyczny konkursu; 

- uczestnik w ramach konkursu zgłosić może tylko jedną pracę plastyczną; 

- uczestnik powinien wykonać pracę samodzielnie; 

- praca może zostać wykonana dowolną techniką plastyczną: rysowanie, malowanie, kolaż, grafika (dopuszcza się także 

wykorzystanie narzędzi technologii komputerowej); 

- praca nie musi być  płaska, format dowolny – uwzględnić jednak należy możliwość zrobienia zdjęcia lub skanu pracy. 

 



 

2. Sposób zgłaszania prac: 

-  warunkiem udziału w Konkursie jest przesłanie pracy w formie elektronicznej (w formacie pdf, jpg) wraz ze 

zgłoszeniem i zgodą rodzica/opiekuna dziecka na jego udział w Konkursie (załączniki nr 1 do niniejszego 

Regulaminu) na adres:  

zsp2rybnik.konkurs@gmail.com 

w terminie do dnia 25 listopada 2020 roku, do godziny 23.59, z dopiskiem: „STOP! TU RZĄDZI ŚWIĘTY 

MIKOŁAJ”. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo wyłączenia z Konkursu prac plastycznych, które nie spełniają warunków 

określonych w niniejszym Regulaminie. 

4. Prawa autorskie: jeżeli w toku trwania Konkursu lub po jego zakończeniu okaże się, że uczestnik nie jest autorem 

nadesłanej pracy lub nie przysługują mu pełne autorskie prawa majątkowe do nadesłanej pracy, opiekun prawny 

uczestnika ponosić będzie odpowiedzialność za spowodowaną szkodę. Udział w Konkursie jest jednoznaczny                         

z nieodpłatnym przeniesieniem autorskich praw majątkowych na Organizatora, który uzyskuje  prawo do 

publikowania prac nadesłanych na Konkurs (z podaniem imienia i nazwiska autora) w prasie, na stronach 

internetowych oraz innych publikacjach.   
Osoby nadsyłające prace konkursowe wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu swoich danych 

osobowych (Ustawa z dnia 10 maja 2018r.  o ochronie danych osobowych DZ.U. z 2018 r. poz. 1000). Dane osobowe 

uczestników będą wykorzystane wyłącznie w celu wyłonienia i nagrodzenia zwycięzcy oraz promocji Konkursu. 

VII. Zasady przyznawania nagród w Konkursie 

1. Prace konkursowe zostaną ocenione przez komisję powołaną z ramienia Organizatora. 

2. Prace uczestników oceniane będą w 3 kategoriach wiekowych: 

a) Kategoria I - przedszkole (3-6 lat); 

b) Kategoria II - klasy I-III szkoły podstawowej; 

c) Kategoria III - klasy IV-VIII szkoły podstawowej. 

3. Prace oceniane będą na podstawie następujących kryteriów: 

a) zgodność pracy z tematyką; 

b) inwencja i pomysłowość prezentacji tematyki; 

c) ogólne wrażenia estetyczne. 

4. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 4. grudnia 2020 roku. 

5. Lista zwycięzców zostanie opublikowana na stronie Organizatora: https://zsp2rybnik.edupage.org/. 

6. Zwycięzcy konkursu dodatkowo zostaną powiadomieni poprzez e-mail, a nagrody rzeczowe (w zależności od 

aktualnej sytuacji pandemicznej) przekazane uczestnikom osobiście w placówce oświatowej lub przesłane 

pocztą. 

7. Nagrody nie podlegają wymianie na równowartość pieniężną. 

 

VIII. Postanowienia końcowe 

1. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 im. Janusza 

Korczaka w Rybniku https://zsp2rybnik.edupage.org/. 

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie rozstrzyga Organizator. 

3. Uczestnictwo w Konkursie jest jednoznaczne z akceptacją warunków. 

4. Udział w Konkursie jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu oraz wyrażeniem zgody na 

przetwarzanie danych osobowych uczestników. 
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Załącznik nr 1 

 

Zgłoszenie pracy plastycznej w Konkursie                                                  
„Stop! Tu rządzi Święty Mikołaj” 

 

UCZESTNIK: 

Imię i nazwisko: ……………………..……………………………………………………………………………………………...……… 

Data urodzenia: ……………………………………………….…………………………………………………………………..………… 

Nazwa Szkoły / Przedszkola: 

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

PRACA PLASTYCZNA: 

Tytuł pracy: ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Technika wykonania: …………………………………………………………………………….…………………………………………… 

OPIEKUN UCZESTNIKA: 

Imię i nazwisko: ……………………………………………….………………………………………………………..………………………… 

Adres zamieszkania:…………………………………………………..……......................................................................... 

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

Telefon kontaktowy, adres e-mail:…………………………….…………………………………………………………………………... 

OŚWIADCZENIA OPIEKUNA UCZESTNIKA: 

1. Oświadczam, że załączona praca została wykonana przez zgłaszanego przeze mnie uczestnika samodzielnie i jest on jej 
jedynym autorem. 

2. Oświadczam, że zapoznałem/-am się z Regulaminem Konkursu i wyrażam zgodę na udział  mojej córki/syna/podopiecznego 
……………………………………………………………………………………………………………..………..  (imię i nazwisko uczestnika)  w Konkursie 
zgodnie z określonymi w nim warunkami. 

3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie  moich danych osobowych oraz danych osobowych zgłaszanego przeze mnie uczestnika, 
zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z 
Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). 

4. Wyrażam zgodę na nieodpłatne przeniesienie majątkowych praw autorskich do nadesłanej pracy, w zakresie określonym 
w Regulaminie Konkursu. 

 

……………………………………………………………………………….. 

Data i podpis opiekuna prawnego uczestnika 


