
Regulamin konkursu plastycznego 

„Alaska i Hawaje – dwa „najmłodsze” stany USA” 
 

 

 

§ 1 

Organizatorem konkursu „Alaska i Hawaje – dwa „najmłodsze” stany USA” jest Centrum 

Zasobów Języka Angielskiego działające w Pałacu Młodzieży – Pomorskim Centrum 

Edukacji w Szczecinie. 

 

 

§ 2 

Celem konkursu jest umożliwienie dzieciom zaprezentowania swojego talentu plastycznego 

oraz poszerzenie wiedzy o Stanach Zjednoczonych Ameryki. Nagrodzone prace mogą być 

wykorzystane przez Organizatora w jego materiałach promocyjnych. 

 

 

§ 3 

Tematem prac mogą być miejsca, fakty, postacie, zjawiska, zdarzenia, zwyczaje itp. 

dotyczące któregoś z dwóch wymienionych w konkursie stanów: Alaski lub Hawajów. 

Organizator nie narzuca w tym obszarze większych ograniczeń, zachęcając do oryginalności i 

poszukiwania interesujących tematów. 

 

 

§ 4 

W konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas II-III szkół podstawowych. Wyróżnienia 

zostaną przyznane w jednej kategorii wiekowej. 

 

 

§ 5 

1. Każdy z uczestników może nadesłać tylko jedną pracę wykonaną w formacie A4 

wybraną przez siebie techniką plastyczną (rysowanie, malowanie, wyklejanie, wydzieranie, 

wycinanie, grafika itp.). Konkurs nie obejmuje prac przestrzennych. 

2. Na odwrocie należy czytelnie wpisać tytuł pracy, imię i nazwisko autora, numer szkoły 

i klasy oraz imię i nazwisko opiekuna (może nim być wychowawca, nauczyciel plastyki lub 

nauczyciel języka angielskiego). 

3. Na Organizatora, z chwilą ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu, przechodzą autorskie 

prawa majątkowe do nadesłanych prac, na następujących polach eksploatacji: 

a) Zwielokrotnienie każdą znaną techniką, w szczególności techniką drukarską, 

fotograficzną, reprograficzną, cyfrową (w tym w drodze skanowania i wydruku 

cyfrowego), filmową; 

b) Publiczne wystawienie, wyświetlenie, nadanie, remitowanie oraz publiczne 

udostępnienie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu 

i czasie przez siebie wybranym; 

c) Użyczenie oryginału oraz egzemplarzy utworu. 

4. Dostarczenie pracy na konkurs jest równoznaczne z wyrażeniem przez uczestnika, 

jego rodzica/opiekuna ustawowego oraz nauczyciela-opiekuna zgody na przetwarzanie 

przez Organizatora danych osobowych wymienionych w § 5 p.2 w zakresie niezbędnym 

do wyłonienia laureatów konkursu i zamieszczenia tej informacji na stronie 

internetowej Pałacu Młodzieży, a także w celach wskazanych w § 5 p.3. Nauczyciel, 



przyjmując na siebie rolę opiekuna, zobowiązuje się tym samym do przekazania 

powyższej informacji rodzicom/opiekunom ustawowym swoich uczniów i dokonania 

selekcji prac w przypadku braku zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

 

 

§ 6 

1. Prace można dostarczyć osobiście do Centrum Zasobów (sala 104, I piętro) w godzinach 

jego otwarcia (tj. wtorki – 11.00 – 18.00, środy 9.00 – 17.00 i czwartki 9.00 – 13.00) lub 

przesłać pocztą na adres siedziby Organizatora: 

Centrum Zasobów Języka Angielskiego 

Pałac Młodzieży – Pomorskie Centrum Edukacji 

al.Piastów 7 

70-327 Szczecin 

 

Prace muszą być dostarczone najpóźniej do dnia 31 października 2016 r. do godz. 18.00 

(decyduje data doręczenia do siedziby Organizatora). 

2. Prace przesłane po terminie nie będą oceniane. 

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe podczas przesyłki oraz 

terminowość dostawy prac przez Pocztę Polską. 

4. Prace przechodzą na własność Organizatora i nie będą odsyłane. 

 

 

§ 7 

1. O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje powołana w tym celu Komisja Konkursowa. 

Komisję powołuje Organizator. 

2. Prace, które nie spełniają warunków regulaminowych, nie będą klasyfikowane przez 

Komisję. 

3. Spośród zgłoszonych do konkursu prac Komisja wybierze trzy prace, którym zostaną 

przyznane wyróżnienia. Ich autorzy otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe. Decyzja Komisji 

jest ostateczna i nieodwołalna 

4. Organizator pozostawia sobie możliwość zwiększenia puli nagród i przyznania nagród 

dodatkowych. 

 

 

§ 8 

1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 3 listopada 2016 r. Wyniki zostaną ogłoszone 

podczas obchodów American Day  w Pałacu Młodzieży 16 listopada 2016 r. 

2. Szkoły, do których uczęszczają laureaci konkursu, zostaną powiadomione o przyznaniu 

wyróżnień telefonicznie oraz pisemnie (mailem na adres szkoły) w dniu 3 listopada 2016 r. 

Laureaci wraz ze swoimi klasami i nauczycielami-opiekunami zostaną zaproszeni do wzięcia 

udziału w American Day i odbioru nagród. 

 

 

Szczecin, 5 października 2016 r. 

 

 

 

 

 


