REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO „Kocham Cię, Polsko!” z okazji 104. rocznicy
odzyskania przez Polskę Niepodległości

§1

Organizator
1. Organizatorem konkursu o nazwie „Kocham Cię Polsko ” jest Fundacja „Mała Orkiestra

Wielkiej Pomocy” z siedzibą w Oświęcimiu przy ul. Dąbrowskiego 46/3
2. Miejsce dostarczania prac: w Szkoła Podstawowej nr 3 im. K. Tańskiej – Hoffmanowej ul.

Ignacego Krasickiego 12, 32-600 Oświęcim.
3. W przypadku pytań dotyczących konkursu organizator wyznacza osobę: Joannę Krasoń

tel. 505 591 972

§2
Cele konkursu
-

kształtowanie postaw nowoczesnego patriotyzmu na miarę XXI wieku

-

kształtowanie poczucia świadomości narodowej i szacunku wobec Ojczyzny,

-

włączenie najmłodszych do wspólnego świętowania,

-

pielęgnowanie tradycji, pogłębianie wiedzy na temat historii Polski,

-

budowanie więzi łączącej wszystkich Polaków.
§3

Zasady uczestnictwa
1. Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży uczęszczających do przedszkoli i szkół

podstawowych działających na terenie powiatu oświęcimskiego.
2. Zadaniem konkursowym jest wykonanie pracy plastycznej będącej własną

interpretacją tematu „Kocham Cię, Polsko” w technikach: rysunek, malarstwo, kolaż,
pastel, grafika, w formacie A3 lub A4.
3. Aby wziąć udział w konkursie należy wypełnić zgłoszenie stanowiące załącznik do

niniejszego regulaminu i dostarczyć wraz z pracą w nieprzekraczalnym terminie do dnia
2 listopada 2022 roku. Zgłoszenia pracy konkursowej dokonuje nauczyciel lub
rodzic/opiekun prawny dziecka.
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4. Miejsce dostarczania prac: w Szkoła Podstawowej nr 3 im. K. Tańskiej – Hoffmanowej ul.

Ignacego Krasickiego 12, 32-600 Oświęcim.

§4
Kryteria oceny i ogłoszenie wyników
1. Prace oceniać będzie powołana na tę okazję przez organizatora konkursu Komisja,

uwzględniając: zgodność pracy z tematem konkursu, inwencję twórczą, pomysłowość,
kompozycję, ekspresję, kolorystykę a także estetykę wykonania. Decyzje Komisji są
ostateczne.
2. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 4 listopada 2022 roku na stronie internetowej

Organizatora: www.mowp.pl oraz na Facebooku. W
3. Wręczenie nagród i wyróżnień nastąpi 5 listopada 2022 na lodowisku w Oświęcimiu podczas
Wielkiego Charytatywnego Meczu Hokejowej Reprezentacji Artystów Polskich z Przyjaciółmi
Fundacji MOWP.
4. Uczestnikiem Konkursu uprawnionym do otrzymania nagrody jest osoba, której dane

wskazane zostaną w zgłoszeniu.
§5
Uwagi końcowe
1.

N a g r o d z e n i i w y r ó ż n i e n i z każdej kategorii wiekowej otrzymają nagrody.

2. Placówka, z której nadesłana zostanie do nas największa liczba prac otrzyma bon na

materiały plastyczne w wysokości 500 zł ufundowany przez organizatora.
3. Zgłoszenie na konkurs jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych

osobowych na potrzeby konkursu i ekspozycji prac. Nie będą one udostępniane osobom
trzecim.
4. Uczestnicy konkursu

wyrażają

zgodę na nieodpłatną publikację

wizerunku

w publikacjach w formie tradycyjnej (np. katalogi, foldery, notatki prasowe, wystawy
pokonkursowe) i elektronicznej związanych z konkursem „Kocham Cię, Polsko!”,
zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawie pokrewnym (Dz.U.
z 2006r. nr 90 poz. 631 z późn. zm.).
5. Prawa do wykorzystania prac konkursowych, w szczególności ich publikacji w

Internecie przechodzą na rzecz Fundacji MOWP w Oświęcimiu.
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Załącznik nr 1 do regulaminu konkursu plastycznego „Kocham Cię, Polsko!”

ZGŁOSZENIE
IMIĘ i NAZWISKO oraz WIEK
AUTORA PRACY
TYTUŁ PRACY

PLACÓWKA

IMIĘ I NAZWISKO OPIEKUNA

TELEFON KONTAKTOWY

E-MAIL RODZICA/OPIEKUNA
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Załącznik nr 2, zgoda rodzica na przetwarzanie danych osobowych

ZGODA RODZICA

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka tj. wizerunku
przez Fundację MOWP w Oświęcimiu w związku z uczestnictwem w konkursie „Kocham Cię,
Polsko” z okazji 104 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

W celu promocji wydarzenia wyrażam zgodę na publikację danych osobowych mojego
dziecka tj. wizerunku na:
1. Stronie internetowej www.mowp.pl
2. FB MOWP pod adresem: www.facebook.com/mowposwiecim

……………………………………
Data, podpis rodzica

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Konkursu ,, Kocham Cię Polsko”
organizowanym przez Fundację ,,Mała Orkiestra Wielkiej Pomocy” w Oświęcimiu, a
Zgłoszenie jest jego akceptacją.
Wyrażam zgodę na zbieranie, przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych, a także
udostępnienie danych na stronie MOWP i Facebooku - zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o
ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 z późn. zm.) w celu realizacji niniejszego
Konkursu. Administratorem danych osobowych w rozumieniu w/w ustawy jest Fundacja „Mała
Orkiestra Wielkiej Pomocy” z siedzibą w Oświęcimiu przy ul. Dąbrowskiego 46/3
...................................................................
Data i podpis rodzica
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