Regulamin konkursu plastycznego dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych
Powiatu Bocheńskiego
„Bocheńskie Drogi do Niepodległości”

Postanowienia ogólne
1. Organizatorem Konkursu jest Starostwo Powiatowe w Bochni, ul. Kazimierza Wlk. 32,
32-700 Bochnia.
2. Konkurs rozpoczyna się 1 kwietnia 2018 r. i trwać będzie do 31 maja 2018 r. Konkurs ma
charakter jednoetapowy.
3. Temat prac konkursowych brzmi: „Bocheńskie Drogi do Niepodległości”. Należy przez to
rozumieć udział mieszkańców powiatu bocheńskiego, indywidualnie i zbiorowo,
w działaniach, służących odzyskaniu przez Polskę niepodległości w listopadzie 1918 r.
4. W Konkursie mogą brać udział tylko uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, mających
siedzibę na terenie powiatu bocheńskiego.
5. Zgłoszenie się do Konkursu jest jednoznaczne z akceptacją jego postanowień
i zobowiązaniem do ich przestrzegania.
6. Zgłoszenia dokonuje nauczyciel ucznia, którzy bierze udział w konkursie.
Warunki uczestnictwa w konkursie
1. Praca konkursowa ma być pracą plastyczną, wykonaną w dowolnej technice plastycznej,
w formacie A3.
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3. Każdy z uczniów może przekazać tylko jedną pracę.
4. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest
dokonywanie zgłoszeń w imieniu osób trzecich.
5. Prace konkursowe należy złożyć w Starostwie Powiatowym w Bochni
w nieprzekraczalnym terminie 31 maja 2018 r. Każdy uczestnik konkursu powinien opatrzyć
pracę tytułem oraz swoimi danymi: imię i nazwisko, klasa i nazwa szkoły. Dane te będą
służyć do kontaktu organizatora z uczestnikiem konkursu. Prace niepodpisane, anonimowe
nie będą zakwalifikowane do konkursu. Na odwrocie pracy bezwzględnie należy zamieścić
podpisaną przez ucznia i rodzica (lub opiekuna prawnego) klauzulę o treści: „Wyrażam
zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Starostwo Powiatowe w Bochni
tylko na potrzeby konkursu”.
6. Uczestnik konkursu przekazując pracę oświadcza tym samym, że wyraża zgodę na jej
wykorzystanie w celach popularyzacji konkursu. Wyraża także zgodę na przetwarzanie
swoich danych osobowych oraz publikację wizerunku w celach promocji Konkursu.

Uczestnik konkursu przekazując pracę oświadcza tym samym, że przenosi na Starostwo
Powiatowe w Bochni autorskie prawa majątkowe do pracy zgłoszonej do Konkursu oraz
udziela niewyłącznej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji uprawniającej
Starostwo Powiatowe w Bochni do wykorzystania tej pracy bez ograniczania formy, czasu
i celów oraz przekazania praw majątkowych i licencji osobom trzecim.
7. Dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie do celów Konkursu i nie będą
udostępniane podmiotom trzecim.
8. Naruszenie przez uczestnika Konkursu któregokolwiek z warunków Konkursu oznaczać
będzie nie zakwalifikowanie pracy do Konkursu lub utratę prawa do nagrody.
Wyniki konkursu i nagrody
1. Jury konkursowe, powołane przez organizatora, spośród przekazanych prac wyłoni
laureatów Konkursu.
2. Kryteria oceny prac: zgodność z tematyką, estetyka pracy i oryginalność.
3. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi w czerwcu 2018 r. poprzez ogłoszenie zawierające
tytuły nagrodzonych prac oraz imiona i nazwiska zwycięzców. Dodatkowo informacja
o laureatach zostanie zamieszczona na stronach internetowych Organizatora.
4. Nagrodą główną w konkursie jest nagroda pieniężna w kwocie 300 zł.
5. Dodatkowo przyznane będą nagrody rzeczowe (sprzęt elektroniczny, książki) za drugie
i trzecie miejsce.
6. Nagrody zostaną wręczone w terminie ustalonym i podanym do publicznej wiadomości
przez Organizatora.
7. Jury ma prawo do wytypowania dodatkowych nagród, jak i również prawo do
nieprzyznania nagród.
8. Decyzja jury, co do wskazania laureatów konkursu oraz przyznania im nagród, jest
ostateczna.
Postanowienia końcowe
Organizator zastrzega sobie prawo do:
a) zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych lub
innych istotnych zdarzeń, mających wpływ na organizowanie Konkursu.
b) odstąpienia od organizowania Konkursu bez podania przyczyny,
c) nierozstrzygnięcia Konkursu w przypadku zbyt małej ilości przekazanych prac,
d) rozstrzygania w kwestiach nieuregulowanych postanowieniami regulaminu.

