REGULAMIN GMINNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO
W RAMACH OGÓLNOPOLSKIEGO TYGODNIA KARIERY 2016
Konkurs pod Patronatem Burmistrza Czerska
§1
Cele Konkursu
Celem konkursu jest skłonienie uczniów do refleksji nad własną drogą
zawodową i przyjęcie odpowiedzialności za własny rozwój,
popularyzacja poradnictwa zawodowego, wspomaganie rozwoju
w ramach preorientacji i orientacji zawodowej, zainteresowanie
uczniów tematyką rynku pracy, rozwijanie wyobraźni i aktywności
twórczej uczestników inspirowanej światem zawodów, rozwój
umiejętności plastycznych wśród dzieci i młodzieży.
§2
Organizator Konkursu
1. Organizatorem
Powiatowego
Konkursu
Plastycznego
jest
Liceum Ogólnokształcące im. Wincentego Pola w Czersku.
2. Partnerzy: Urząd Miasta i Gminy w Czersku, portal internetowy wizja
lokalna.pl
§3
Warunki uczestnictwa
1. Konkurs adresowany jest do uczniów klas I-III Gimnazjum
Jana Pawła II w Czersku, Gimnazjum w Rytlu, Gimnazjum
w Łęgu oraz Społecznego Gimnazjum w Czersku
2. Konkurs zostanie przeprowadzony w zakresie tematycznym:
„Moja przyszła praca”.
3. Każdy uczestnik musi złożyć oświadczenia (patrz Załącznik 1
i Załącznik 2 do Regulaminu Konkursu).
4. Prace nadesłane na Konkurs muszą być pracami własnymi, nigdzie
wcześniej niepublikowanymi.
5. Prace mogą być wykonane podczas zajęć plastycznych, a także
indywidualnie.
6. Każdy Uczestnik Konkursu może zgłosić tylko jedną pracę.

7. Prace powinny być wykonane dowolną techniką plastyczną –
malarską, na papierze typu brystol, w formacie A4 lub A3.
8. Konkurs zostanie rozstrzygnięty przy zachowaniu anonimowości
prac. Każdej pracy zostanie nadany numer, a po ostatecznej decyzji
komisji Konkursowej zostaną ujawnione nazwiska autorów prac.
9. Temat prac powinien obejmować tematykę świata zawodów, które
są nowatorskie i przyszłościowe. Szczególnie promowane będą
prace ukazujące wykonywanie obowiązków zawodowych
i środowiska pracy.
10. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem
praw autorskich na wykorzystanie prac w celach promocyjnych
Konkursu.
11. 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 2015r., poz. 2135).
12. Uczestnictwo w Konkursie jest jednoznaczne ze zgodą na publiczne
wykorzystanie i rozpowszechnianie nadesłanych prac (w tym ich
części) do celów promocyjnych w Liceum Ogólnokształcącym
im. Wincentego Pola w Czersku oraz Urzędu Miasta i Gminy
w Czersku (w szczególności: na stronach internetowych
Organizatora i jego partnera, w mediach społecznościowych,
w publikacjach drukowanych w dowolnym nakładzie, podczas
prezentowania prac na wystawach w celu popularyzowania usługi
poradnictwa zawodowego) oraz na nieodpłatne przeniesienie
własności złożonych prac na Organizatora.
13. Prace niespełniające zasad uczestnictwa, nie będą podlegały ocenie
konkursowej.
§4
Ocena prac konkursowych
1. Prace należy składać do 28 października 2016 r., w siedzibie
Liceum Ogólnokształcącego im. Wincentego Pola w Czersku
(sekretariat I p., ul. Szkolna 3, 89-650 Czersk) z dopiskiem: „Konkurs
plastyczny”).
Szczegółowych informacji dotyczących Konkursu udziela szkolny
doradca zawodowy, Małgorzata Szulc, z Liceum Ogólnokształcącego
im. Wincentego Pola w Czersku.

2. O wyłonieniu laureatów Konkursu decyduje 4-osobowe jury
powołane przez Organizatora składające się z przedstawicieli:
 Urzędu Miasta i Gminy w Czersku (1 osoba),
 Liceum Ogólnokształcącego im. Wincentego Pola w Czersku
(3 osoby).
Jury pod uwagę weźmie:
 zgodność z tematyką,
 jakość wykonania i estetykę,
 oryginalność.
3. Decyzje jury są ostateczne.
4. Prace nadesłane po 28 października 2016r. nie będą brane
pod uwagę.
§5
Ogłoszenie wyników Konkursu
5. Osoby nagrodzone i wyróżnione zostaną powiadomione
za pośrednictwem dyrekcji szkół, a następnie wychowawców klas
do 10 listopada 2016r.
6. Lista laureatów zostanie opublikowana na stronie internetowej;
Liceum Ogólnokształcącego im. Wincentego Pola w Czersku
(www.loczersk.pl zakładka: Ogólnopolski Tydzień Kariery;
https://www.facebook.com/LiceumOgólnokształcące)
oraz Urzędu Miasta i Gminy w Czersku (www.czersk.pl).
7. Uroczyste wręczenie nagród nastąpi 14 listopada 2016r.
w Liceum Ogólnokształcącym im. Wincentego Pola w Czersku.
8. Organizator nie ponosi kosztów związanych z przejazdem Laureatów
do miejsca odbioru nagrody jak i innych kosztów poniesionych
przez Uczestników Konkursu.
§6
Nagrody
1. Organizator przyzna nagrodę główną za zdobycie I, II i III miejsca.
Wszyscy Uczestnicy Konkursu otrzymają dyplomy uczestnictwa.
2. Nagrody rzeczowe nie podlegają wymianie na ich równowartość
pieniężną.

§7
Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki prowadzenia konkursu.
Regulamin dostępny jest na stronach internetowych
Liceum Ogólnokształcącego im. Wincentego Pola w Czersku
(www.loczersk.pl zakładka: Ogólnopolski Tydzień Kariery;
https://www.facebook.com/LiceumOgólnokształcące)
oraz Urzędu Miasta i Gminy w Czersku (www.czersk.pl).
2. Niniejszy Konkurs nie jest „grą losową” w rozumieniu ustawy
z 29 lipca 1992. o grach losowych i zakładach wzajemnych (Dz. U. Nr
68, poz. 341 z późn. zm.).
3. Konkurs trwa od 14 października 2016 r.
4. Patronat medialny nad Konkursem objął portal informacyjny
wizjalokalna.pl
5. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na zastosowanie się do niniejszego
regulaminu.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zagubione, uszkodzone
lub niekompletne prace zgłoszone do konkursu, które powstały
bez winy Organizatora.
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie praw
autorskich osób trzecich przez autora pracy zgłoszonej do Konkursu.
8. W uzasadnionych sytuacjach Organizator zastrzega sobie prawo
zmian w niniejszym Regulaminie.

Organizator:
Liceum Ogólnokształcące
im. Wincentego Pola w Czersku

