
                          Zespół Szkół  Nr 1 im. Cypriana Kamila Norwida  

                 w Świdniku 

 

 

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO 

 DLA UCZNIÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH Z POWIATU ŚWIDNICKIEGO 

PT. „ MÓJ WYMARZONY ZAWÓD” – II edycja 

 

 

§ 1. 

Organizacja 

Organizatorem konkursu plastycznego ,, Mój wymarzony zawód ", zwanego dalej konkursem 

jest Zespół Szkół Nr 1 im. C.K. Norwida w Świdniku, zwany dalej Organizatorem.  

Partnerami wspierającymi są: Wicestarosta Powiatu Świdnickiego Pan Waldemar Białowąs oraz 

Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku. 

§ 2. 

Cel 

Celem konkursu jest: 

1.Wspieranie szkół w realizacji działań z zakresu doradztwa edukacyjno – zawodowego. 

2. Rozwijanie uczniowskich zainteresowań w zakresie wiedzy o zawodach, specjalnościach, 

świecie pracy. 

3. Inspirowanie uczniów do planowania własnej kariery zawodowej. 

4. Promowanie aktywności, wyobraźni i kreatywności uczniów oraz ich zdolności 

artystycznych. 

5. Pozyskanie prac do przygotowania wystawy. 

§ 3. 

Temat 

Temat konkursu brzmi: ,,Mój wymarzony zawód” . 
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§ 4. 

Uczestnicy 

W konkursie mogą brać udział uczniowie szkół gimnazjalnych z terenu powiatu świdnickiego. 

§ 5. 

Warunki uczestnictwa 

1. Uczestnicy konkursu wykonują jedną pracę wybranymi przez siebie technikami plastycznymi 

(rysowanie, malowanie, wyklejanie, wydzieranie, grafika itp.). Na odwrocie każdej pracy należy 

wpisać imię, nazwisko i wiek autora, tytuł pracy, adres oraz imię, nazwisko i telefon opiekuna. 

Konkurs nie obejmuje prac przestrzennych. 

2. Format prac plastycznych musi być nie mniejszy niż A4 i nie większy niż A3. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo wyłączenia z konkursu prac plastycznych, które odbiegają 

od tematu konkursu. 

4. Udział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym przeniesieniem autorskich praw 

majątkowych na wykorzystanie prac w formie publikacji, używania w Internecie oraz 

prezentowania prac na wystawach. 

5. Osoby nadsyłające prace konkursowe wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora 

Konkursu swoich danych osobowych (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie 

Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). Dane osobowe 

uczestników będą  wykorzystane wyłącznie w celu wyłonienia zwycięzcy i przyznania 

nagrody. Poprzez podanie danych osobowych uczestnik i reprezentowana przez niego instytucja 

wyrażają zgodę na opublikowanie jego nazwiska. 

§ 6. 

Termin i warunki dostarczenia prac 

1. Prace należy przesłać pocztą na adres Organizatora, z dopiskiem Konkurs Plastyczny  

w terminie do 30.11.2016 roku na adres: Zespół Szkół Nr 1 im. C.K. Norwida w Świdniku,  

ul. Gen. Okulickiego 13, 21-040 Świdnik lub składać osobiście w siedzibie organizatora tj. 

sekretariacie Zespołu Szkół Nr 1.  

2. Prace przesłane po terminie nie będą oceniane. 

3. Koszty przesłania prac pokrywa nadawca. 
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4. Prace przechodzą na własność organizatora i nie będą odsyłane. 

§ 7. 

Zasady przyznawania nagród 

1. O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje powołana w tym celu Komisja Konkursowa, 

zwana dalej Komisją. Komisję powołuje Organizator. 

2. Po upływu terminu nadsyłania prac tj. 30.11.2016r. na profilu facebookowym Zespołu Szkół 

nr 1 im. Cypriana Kamila Norwida w Świdniku zostaną umieszczone wszystkie nadesłane 

konkursowe prace. W terminie do 31.12.2016r. internauci w drodze głosowania będą mieli 

możliwość wyłonienia laureata nagrody DREAM JOB. 

3. Prace nie spełniające warunków regulaminowych nie będą klasyfikowane przez Komisję. 

4. Organizator przyzna jedną nagrodę (rzeczową), przyznaną przez Komisję Konkursową. 

5. Zostanie również przyznana nagroda (rzeczowa) laureatowi wyłonionemu w głosowaniu 

internetowym.  

6. Organizator przyzna także trzy wyróżnienia. 

7. Organizator zastrzega sobie prawo do wręczenia większej liczby wyróżnień. 

8. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o przyznaniu nagród telefonicznie lub pisemnie. 

9. Informacja o terminie i miejscu wręczenia nagród zostanie podana po rozstrzygnięciu 

konkursu. 

10. Decyzja Komisji jest ostateczna i nieodwołalna. 


