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REGULAMIN
WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO
§ 1 Nazwa Konkursu
VII EDYCJA
WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU TWÓRCZOŚCI DZIECI I MŁODZIEŻY
„PODLASIE – MNIE TA ZIEMIA OD INNYCH DROŻSZA…”
Sztuka ludowa Podlasia inspiracją do działań twórczych…
§ 2 Organizator
Organizatorem Konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 5 im. Wł. Broniewskiego, 15-021
Białystok, ul. Kamienna 15 oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej nr 5 w
Białymstoku z siedzibą przy ul. Kamiennej 15, 15-021 Białystok.
Strona Internetowa Organizatora: www.sp5.bialystok.pl
e-mail Organizatora: sp5@um.bialystok.pl
Tel. sekretariat: (85) 7415981
Koordynatorzy Konkursu: Aneta Michalczuk, Jolanta Jasiuk, Ewa Safarewicz, Renata
Grzybowska-Pawlak, Jerzy Okrasiński.
§ 3 Patronat honorowy
Konkurs objęty jest honorowym patronatem Wojewody
Województwa Podlaskiego, Prezydenta Miasta Białegostoku.

Podlaskiego,

Marszałka

§ 4 Cele konkursu
1. Promocja województwa podlaskiego;
2. Kształtowanie patriotyzmu lokalnego;
3. Promocja walorów przyrodniczych i architektonicznych Podlasia;
4. Promocja rękodzieła ludowego i tradycji Podlasia;
5. Rozwijanie wrażliwości estetycznej dzieci i młodzieży;
6. Rozwijanie umiejętności plastycznych dzieci przez stosowanie różnych technik i form
plastycznych;
7. Prezentacja możliwości twórczych dzieci i młodzieży województwa podlaskiego;

§ 5 Czas trwania Konkursu
Nadsyłanie prac: styczeń – marzec 2019r.
Wyłonienie zwycięzców konkursu: kwiecień 2019r.
Uroczysta gala wręczenia nagród: maj 2019r.

§ 6 Warunki uczestnictwa
1. Uczestnikami Konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych i klas gimnazjalnych z
terenu województwa podlaskiego.
2. Rodzaj prac i technika dowolna. Prace oceniane będą w dwóch kategoriach:
I. kategoria: formy płaskie - np. rysunek, malarstwo, wycinanka, collage,
grafika warsztatowa, itp.
II. kategoria: formy przestrzenne – np. rzeźba, ceramika, konstrukcja
przestrzenna, wyrób ze słomy, wikliny, bibułki, pisanka, haft, robótka ręczna,
witraż, itp.
z uwzględnieniem grup wiekowych:
• uczniowie klas I – III szkoły podstawowej
• uczniowie klas IV – VI szkoły podstawowej
• uczniowie klas VII, VIII oraz III gimnazjalnych
3. Prace muszą być wykonane wyłącznie indywidualnie.
4. Do konkursu można zgłosić wyłącznie prace wcześniej nie publikowane.
5. Biorąc udział w Konkursie uczestnik wyraża zgodę na zastosowanie się do niniejszego
regulaminu.
§ 7 Termin i warunki dostarczenia prac
1. Prace należy przesłać pocztą w zamkniętych, zbiorczych kopertach lub dostarczyć
osobiście do Organizatora Konkursu, na adres: Szkoła Podstawowa Nr 5, 15-021
Białystok, ul. Kamienna 15 z dopiskiem na kopercie: konkurs „Podlasie –mnie ta ziemia
od innych droższa…”
2. Termin dostarczenia prac mija 31 marca 2019r., (decyduje data stempla). Prace
nadesłane po tym terminie nie będą oceniane.
3. Do każdej pracy należy dołączyć zgodę opiekuna prawnego na udział w konkursie i
przetwarzanie danych osobowych dziecka zgodnie z ustawą o Ochronie Danych
Osobowych i RODO, według wzoru określonego w załączniku nr 1 do Regulaminu.
4. Prace zgłaszane są do Konkursu przez opiekuna lub nauczyciela. Na odwrocie każdej
pracy należy wpisać dane zgodnie z metryczką (załącznik nr 2).
5. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe podczas
przesyłki.
6. Prace przechodzą na własność Organizatora i nie będą odsyłane.

§ 8 Zasady przyznawania nagród
1.

5.

O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje Komisja Konkursowa powołana przez
Organizatora Konkursu, której imienny skład zostanie ogłoszony na stronie organizatora
do dnia 10 maja 2019r.
2. Z obrad Komisji zostanie sporządzony protokół podpisany przez Przewodniczącego
Komisji oraz jej członków. Protokół w wersji elektronicznej zostanie zamieszczony na
stronie Organizatora www.sp5.bialystok.pl
3. Komisja Konkursowa zdyskwalifikuje prace, które naruszają prawa osób trzecich, w
szczególności wynikające z prawa autorskiego lub zawierają treści obraźliwe lub
niezgodne z obyczajami lub utrwalające stereotypy.
4. Prace konkursowe oceniane będą według następujących kryteriów:
• zgodność z tematem konkursu
• pomysłowość, oryginalność i wyobraźnię w zakresie przedstawienia tematu
• atrakcyjność wizualną
• estetykę wykonania pracy.
Prace oceniane będą w dwóch kategoriach:
I. kategoria: formy płaskie - np. rysunek, malarstwo, wycinanka, collage, grafika
warsztatowa, itp.
II. kategoria: formy przestrzenne – np. rzeźba, ceramika, konstrukcja
przestrzenna, wyrób ze słomy, wikliny, bibułki, pisanka, haft, robótka ręczna,
witraż, itp.
z uwzględnieniem grup wiekowych:
• uczniowie klas I – III szkoły podstawowej
• uczniowie klas IV – VI szkoły podstawowej
• uczniowie klas VII, VIII oraz III gimnazjalnych
6. Prace nie spełniające warunków regulaminowych nie będą klasyfikowane przez
Komisję.
7. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
8. Wyniki Konkursu ogłoszone zostaną na stronie internetowej Organizatora Konkursu
www.sp5.bialystok.pl
9. Termin uroczystego wręczenia nagród zostanie ogłoszony na stronie internetowej
Organizatora, a uczestniczące w Konkursie placówki zostaną o nim poinformowane
telefonicznie.
10. Ponadto na stronie organizatora dostępne będzie: zaproszenie na uroczystą galę,
dokumentacja zdjęciowa, filmowa oraz sprawozdanie z realizacji przedsięwzięcia

§ 9 Nagrody
1. Organizator przewiduje nagrody rzeczowe dla zwycięzców, każda o wartości nie
przekraczającej 760 zł brutto; przewidziano również nagrodę dla nauczyciela/opiekuna
zwycięzcy, której wartość nie przekroczy 760 zł brutto.
2. Rodzaje nagród:
 Nagrody główne rzeczowe – I, II, III miejsce w każdej kategorii
 Wyróżnienia, dyplomy

 Podziękowania dla opiekunów, drobne upominki dla opiekunów
3. Nagrody zostaną wręczone na uroczystej gali. Uroczyste wręczenie nagród i wyróżnień
zwycięzcom konkursu odbędzie się w maju 2019r. o godz. 10.00 w Białymstoku
(dokładne dane miejsce gali zostanie podane w późniejszym terminie – do 10 maja 2019r.
na stronie internetowej organizatora). Imprezę wzbogaci słodki poczęstunek oraz część
artystyczna przygotowana przez Organizatora.
4. Prace laureatów zostaną przedstawione na wystawach pokonkursowych: w Urzędzie
Marszałkowskim w Białymstoku oraz w SP Nr 5 w Białymstoku.

§ 10 RODO i Prawa autorskie
1. Zgłoszenie prac do Konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich do
nich na rzecz Organizatora, o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o
prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994r., Nr 24, poz. 83); do
organizacji wystaw pokonkursowych, do publikacji w wydawnictwach wszelkiego
typu, wydawanych przez Organizatora oraz publikacji w Internecie.
2. Uczestnikom konkursu nie przysługują żadne dalsze wynagrodzenia z tytułu
korzystania przez Organizatora z nagrodzonej pracy.
3. Uczestnicy konkursu ponoszą wszelką odpowiedzialność za naruszenie praw osób
trzecich, w szczególności wynikających z prawa autorskiego.
4. Zgodnie z art.13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej
RODO informuje się ,że:
 Administratorem danych osobowych uczestnika Konkursu jest Szkoła Podstawowa nr
5 w Białymstoku, ul. Kamienna 15.
 Kontakt do Inspektora ochrony danych to Inspektor Ochrony Danych Szkoła
Podstawowa nr 5 , ul. Kamienna 15 Białystok, iod-sp5@um.bialystok.pl . Tel. szkoły
85 7 415 981
 Dane uczestnika Konkursu są przetwarzane w celu przeprowadzenia konkursu
 Dane osobowe uczestników konkursu nie będą przekazywane do państwa trzeciego
 Opiekunowie uczestników konkursu maja prawo żądać dostępu do danych osobowych
dziecka oraz ich sprostowania
 Jeżeli opiekunowie uczestników konkursu uznają, że przetwarzanie danych
osobowych Państwa dziecka jest nieprawidłowe, mają prawo wniesienia skargi do
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 Podanie wymaganych danych osobowych uczestnika konkursu w dokumentacji
konkursowej jest wymogiem ustawowym
 Dane osobowe uczestników konkursu nie będą podlegały zautomatyzowanym
procesom podejmowania decyzji przez SP 5 w Białymstoku, w tym profilowaniu.
5. Opiekunowie/uczestnicy konkursu, wypełniając niezbędną dokumentację konkursową,
wyrażają zgodę na







przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu w ramach „VII edycji
Wojewódzkiego Konkursu twórczości Dzieci i Młodzieży Podlasia – mnie ta ziemia
od innych droższa...”.
udostępnienie danych uczestnika (zdjęcie pracy, imię i nazwisko, tytuł pracy, miasto
zamieszkania) Urzędowi Marszałkowskiemu w Białymstoku w celu organizacji
wystawy pokonkursowej oraz napisania artykułu informacyjnego o konkursie i gali
wręczenia nagród zwycięzcom na stronie www.wrotapodlasia.pl
upublicznienie wizerunku zwycięzców i wyróżnionych w konkursie na stronie
internetowej organizatora konkursu www.sp5.bialystok.pl
oraz na stronie
współorganizatora konkursu Urzędu Marszałkowskiego www.wrotapodlasia.pl

Ponadto oświadczają, że z dniem doręczenia Organizatorowi pracy konkursowej na
Organizatora przechodzą bez wynagrodzenia:
 autorskie prawa majątkowe do przekazywanej pracy na polach eksploatacji:
- wprowadzenie do pamięci komputera
- upublicznienie w sieci Internet
- ogłoszenie drukiem w ramach publikacji projektu
- wystawa pokonkursowa
- powielanie dowolną techniką
 własność nadesłanych prac konkursowych

§ 11 Postanowienia końcowe
1. Regulamin oraz cała dokumentacja konkursowa dostępne są na stronie internetowej
Organizatora www.sp5.bialystok.pl w zakładce Konkursu.
2. Szczegółowe informacje o Konkursie można uzyskać pod numerem telefonu
sekretariatu Organizatora (85)7 415 981 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej:
sp5@um.bialystok.pl Wszelkie dodatkowe informacje udzielane są przez
koordynatorów Konkursu.
3. Organizator zastrzega sobie prawo: przerwania, zmiany regulaminu konkursu lub
unieważnienia konkursu bez podawania przyczyn. Informacja o ewentualnych
zmianach będzie publikowana wyłącznie na stronie internetowej Organizatora
www.sp5.bialystok.pl

