
Regulamin konkursu na okładkę  publikacji „Srebrny 
jubileusz Zespołu Szkół im. NZE w Polkowicach- 

ilustrowane kalendarium wydarzeń” 

 
1. Organizatorzy: 

- biblioteka szkolna 
2. Cele: 

- rozwijanie wyobraźni artystycznej i pobudzanie kreatywności poprzez zastosowanie 
różnorodnych technik plastycznych 
- kształtowanie umiejętności technicznych obsługi programów graficznych 
- kształtowanie postawy prospołecznej 

      3. Adresat: 

          - uczniowie wszystkich klas Zespołu Szkół 

          - nauczyciele Zespołu Szkół  

          - absolwenci 

      4. Czas trwania konkursu: 01.06. 2017 r.-11.09. 2017 r. 

      5. Zasady konkursu: 

          Przedmiotem konkursu jest wykonanie projektu okładki  publikacji jubileuszowej 
Zespołu Szkół. Praca może być wykonana dowolną techniką plastyczną lub techniką grafiki 
komputerowej w formacie B5. Oryginał projektu okładki w technice plastycznej lub kolorowy 
wydruk i wersję elektroniczną na płycie CD w technice grafiki komputerowej należy 
dostarczyć do biblioteki szkolnej do dnia 8.09. 2017 r. Do prac należy dołączyć dane 
personalne autora, imię, nazwisko, klasa (w przypadku uczniów) – zał. nr 1. Dostarczone 
prace staną się własnością organizatora i zostaną wyeksponowane na wystawie 
pokonkursowe. 
 
    6. Jury: 

Małgorzata Majewska-Greń, Beata Zaraś, Iwona Marciniak, Katarzyna Wlazło 

   7. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 11.09.2017 r.  

   8. Nagrody: 

- I nagroda- karta prezentowa do Empiku o wartości 150 zł 

-II nagroda- karta prezentowa do Empiku o wartości 100 zł 

-III nagroda- karta prezentowa do Empiku o wartości 50 zł 



 

Uwagi końcowe: 

1. Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu oraz zgodą na przetwarzanie 
danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych   z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 
ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r., poz. 922 z późn. zm.) oraz nieodpłatne 
wykorzystanie wizerunku w celach promocyjnych i do celów popularyzacji osiągnięć uczniów.  

2. Prace nie mogą być nigdzie wcześniej prezentowane. 

4. Uczestnik konkursu przenosi na Organizatorów całość praw autorskich na wszelkich znanych 
polach eksploatacji, a w szczególności: zamieszczenie dzieła lub jego fotografii w materiałach 
reklamowych, wszelkiego rodzaju wydawnictwach i na stronach internetowych. Przeniesienie 
następuje w momencie przyjęcia dzieła i nie jest ograniczone czasowo i terytorialnie. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik nr 1 

OŚWIADCZENIE uczestnika konkursu 
organizowanego przez bibliotekę szkolną  

na okładkę  publikacji „Srebrny jubileusz Zespołu Szkół im. NZE w Polkowicach- 
ilustrowane kalendarium wydarzeń” 

 
 
...........................................................................................................................  
(imię i nazwisko)  
 
.............................................................. ............................................................  
wiek, nazwa szkoły (w przypadku ucznia)  
 
...........................................................................................................................  
(kontakt: telefon, e-mail, adres)  
 
 
I. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatora konkursu moich danych osobowych 
(imienia, nazwiska, nazwy szkoły, wieku, telefonu, e-maila, adresu) w celach wynikających z 
organizacji konkursu zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 oraz art. 27 ust. 2 pkt. 1 ustawy o ochronie 
danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity Dz. U. 2016, poz. 922 z późn. zm.)  
 
II. Wyrażam zgodę na zamieszczenie przez Zespół Szkół im. NZE w Polkowicach mojego 
wizerunku utrwalonego podczas uroczystości rozdania nagród w dniu …..……………..………., 
którego byłam/em uczestnikiem, na stronie www.zs.polkowice.pl w celu ogłoszenia wyników 
konkursu. 
 
III. Ponadto wyrażam zgodę na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie mojej pracy konkursowej 
wraz   z moim wizerunkiem, w materiałach promocyjnych związanych z Konkursem, 
prezentacjach pokonkursowych, na stronie internetowej organizatora konkursu 
(www.zs.polkowice.pl), profilu w portalu społecznościowym (Facebook) oraz w innych formach 
utrwaleń.  
 
IV.Ja, niżej podpisany/a oświadczam, że jestem autorem/rkąpracy zgłoszonej do Konkursu oraz, 
że wykonałem/am ją samodzielnie. 
 
Zostałem/am poinformowany/a, że administratorem moich danych jest Zespół Szkół im. 
Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach, ul. Skalników 6, 59-101 Polkowice, NIP 692-17-06-
761. 
Posiadam prawo do wglądu w treść moich danych oraz możliwość ich poprawiania, a podanie 
danych osobowych jest dobrowolne.  
 

................................................................     ....................................... 

   Czytelny podpis uczestnika konkursu                            Miejscowość i data 
  


