
 

 

Miejski Konkurs Plastyczny pod hasłem: 

„Codziennie Polskę tworzyMy” 

konkurs zorganizowany z okazji 100–lecia obchodów Święta Niepodległości Polski 

ORGANIZATOR: 

Pałac Młodzieży – Pomorskie Centrum Edukacji 

al. Piastów 7, 70-327 Szczecin 

Tel. 91 422 99 59, fax. 91 422 52 62 

www.palac.szczecin.pl 

CELE KONKURSU: 

1. Uczczenie 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. 

2. Ukazanie obrazu niepodległości przez pryzmat młodych mieszkańców, dla których 

Szczecin jest centrum życia, gdzie realizują swoją przyszłość, wolność, niezależność, 

marzenia i inspiracje na dalsze życie.  

3. Prezentacja i popularyzacja twórczości plastycznej wśród dzieci i młodzieży szkolnej. 

4. Wymiana doświadczeń plastycznych, metodycznych i estetycznych. 

ADRESACI KONKURSU: 

1. Konkurs adresowany do dzieci z przedszkoli, uczniów szkół podstawowych, 

gimnazjalnych i ponadpodstawowych,  oceniany w pięciu odrębnych kategoriach 

wiekowych. 

2. Kategorie wiekowe: 

 dzieci w wieku przedszkolnym 

 uczniowie klas I-III SP 

 uczniowie klas IV-VI SP 

 uczniowie klas VII SP i klas gimnazjalnych 

 uczniowie szkół ponadpodstawowych 

TERMINY: 

1. Konkurs trwa od 11 stycznia do 11 maja 2018 r. (ostateczny termin dostarczania lub 
nadsyłania prac do Organizatora - decyduje data stempla pocztowego). 

2. Prace należy dostarczyć lub przesłać na adres: 

Pałac Młodzieży – Pomorskie Centrum Edukacji 

al. Piastów 7, 70-327 Szczecin 

  

 

http://www.palac.szczecin.pl/


3. Niezbędne jest dołączenie do pracy wypełnionego i podpisanego przez 

rodzica/opiekuna prawnego Oświadczenia, którego treść jest elementem niniejszego 

Regulaminu - Załącznik nr 1. 

4. Ogłoszenie wyników konkursu ukaże się na stronie internetowej Organizatora w dniu 

11 czerwca 2018 r. 

5. Wystawa pokonkursowa trwać będzie od 05.11.2018 r. do 30.11.2018 r. w siedzibie 

Pałacu Młodzieży w Szczecinie. 

ZASADY UCZESTNICTWA: 

1. Prace muszą być zgodne z tematyką i warunkami dla każdej grupy wiekowej. 

2. Prace nie mogą być oprawione oraz nadesłane w rulonach. 

3. Prace zniszczone oraz niespełniające warunków określonych w regulaminie – nie 

będą podlegały ocenie jury. 

4. Wszystkie prace muszą być opisane na odwrocie danymi: 

 imię i nazwisko autora pracy, 

 wiek autora, 

 adres szkoły lub placówki, 

 imię i nazwisko nauczyciela. 

TEMATYKA, FORMAT, TECHNIKA: 

przedszkola: 

temat: „Spacer z Mamą i Tatą” 

 format: A4, technika dowolna – pisaki, pastele, akwarele, techniki mieszane. 

Bez materiałów gotowych i produktów spożywczych  

klasy I – III SP: 

temat: „Ja i moja rodzina” 

 format: A4, technika dowolna – pisaki, pastele, akwarele, techniki mieszane. 

Bez materiałów gotowych i produktów spożywczych  

klasy IV – VI SP: 

temat: „Co lubię robić – moje talenty” 

 format: A4; A3, technika dowolna – pisaki, pastele, akwarele, inne kredki, techniki 

mieszane, rzeźba, ceramika. Bez materiałów gotowych i produktów spożywczych. 

klasy VII oraz klasy gimnazjalne:  

temat: „Spacer po Szczecinie” 

 format A3, technika - komiks, rysunki pisakiem, ołówkiem, długopisem. 

klasy ponadpodstawowe: 

temat: „Pomagam innym czyli wolontariat na co dzień” 

 format: A4, A3, technika - komiks, grafika komputerowa 

 



OCENA PRAC KONKURSOWYCH: 

Organizator powoła jury złożone z artystów plastyków, poetów i dziennikarzy, które dokona 

oceny nadesłanych prac i przyzna tytuł laureata w każdej kategorii wiekowej autorom prac  

oraz wyróżnienia. 

NAGRODY: 

1. Laureatom oraz osobom wyróżnionym zostaną przyznane nagrody rzeczowe oraz 

dyplomy, które zostaną wręczone podczas wernisażu w Galerii Prezydenckiej Urzędu 

Miasta Szczecin  w  czerwcu 2018 r. 

2. Nagrody i dyplomy nie odebrane osobiście będą przesłane na adres danej placówki,  

która dokonała zgłoszenia uczestnika konkursu. 

3. Kwalifikacja pracy do wystawy nie oznacza przyznania autorowi nagrody oraz 

dyplomu. 

UWAGI KOŃCOWE: 

1. Dostarczone lub przesłane  prace przechodzą na własność organizatora. 

2. Organizator nie ponosi żadnych kosztów udziału uczestników w konkursie, 

szczególnie kosztów dojazdu, przesłania prac, itp. 

3. Organizator konkursu nie ponosi odpowiedzialności za skuteczność dostarczenia 

przesyłek i inne kwestie techniczne mogące mieć wpływ na prawidłowe dostarczenie 

zgłoszeń związanych z konkursem. 

4. Organizator zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w niniejszym 

Regulaminie. 

O zmianach treści Regulaminu Organizator powiadomi poprzez ogłoszenie nowego 

tekstu Regulaminu z podaniem daty rozpoczęcia jego obowiązywania. 

5. Regulamin obowiązuje od 11.01.2018 r.  

DANE OSOBOWE: 

1. Pałac Młodzieży – Pomorskie Centrum Edukacji jest administratorem danych osobowych przetwarzanych 

w zakresie wskazanym w niniejszym Regulaminie. 

2. Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez uczestników konkursu organizowanego na zasadach 

określonych w niniejszym Regulaminie będą przez niego przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 

29 sierpnia1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2005r. poz. 2135 z późn.zm.) i w celu realizacji 

konkursu, wyłonienia zwycięzców konkursu, doręczenia nagród. Dane osobowe mogą być także 

przetwarzane , gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów administratora 

danych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia udział 

w konkursie. Każdy uczestnik konkursu ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz do 

ich poprawiania i usunięcia. 

3. Wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania danych, udostępnionych przez uczestnika konkursu w dowolnym 

momencie trwania konkursu aż do czasu jego rozstrzygnięcia, jest równoznaczne z niespełnieniem 

wymogów formalnych przez uczestnika i powoduje wykluczenie uczestnika z udziału w konkursie. 

  



Załącznik nr 1 

OŚWIADCZENIE 

rodziców / opiekunów prawnych w związku z udziałem dziecka w konkursie „Codziennie Polskę TworzyMY” 

Ja, niżej podpisany  ………………………………………………………………………………………………………………… 
 (imię i nazwisko) 

wyrażam zgodę na udział ………….………………………………………………………………………………………….. 
 (imię i nazwisko) 

w konkursie „ Codziennie Polskę tworzyMy” na zasadach określonych w Regulaminie 

konkursu, którego treść jest nieodłącznym elementem niniejszego Oświadczenia i który 

akceptuję. 

Ponadto: 

1. Oświadczam, że mój podopieczny/dziecko jest wyłącznym autorem zgłoszonej pracy 

oraz że przysługują mu autorskie prawa majątkowe i osobiste do zgłoszonej pracy 

konkursowej; 

2. Udzielam Organizatorowi w imieniu podopiecznego/dziecka nieodpłatnej, 

nieograniczonej w czasie i terytorialnie licencji wyłącznej na wykorzystanie pracy 

konkursowej w celach związanych bezpośrednio lub pośrednio z celami konkursu 

oraz działalnością statutową Organizatora konkursu na następujących polach 

eksploatacji: 

a. utrwalanie, zapis i zwielokrotnienie w dowolnej formie, technice, na dowolnych 

nośnikach i bez ograniczeń ilościowych (w tym wprowadzenie do pamięci 

komputera), 

b. w zakresie rozpowszechniania – wprowadzenie do obrotu w dowolnej formie, 

publiczne wystawienie, wyświetlanie, odtworzenie, użyczenie, wynajem oraz 

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

w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w szczególności elektroniczne 

udostępnianie na żądanie, 

c. wykorzystywanie fragmentów i ich eksploatowanie na polach wskazanych 

w pkt. a-b, 

d. archiwizowanie; 

3. Udzielam Organizatorowi nieodpłatnej zgody na pierwsze rozpowszechnienie  

tj. publiczne udostępnienie pracy konkursowej; 

4. Nieodpłatnie przenoszę na Organizatora prawo własności złożonego nośnika,  

na którym praca konkursowa została utrwalona, a także udzielam w imieniu 

podopiecznego / dziecka oraz własnym upoważnienia do wykorzystania danych 

osobowych dziecka w celach wynikających z organizacji 

konkursu, na zasadach określonych w regulaminie, oświadczając jednocześnie, iż 

dane podaję dobrowolnie, wiem o prawie dostępu do nich oraz do ich poprawiania. 

 …………….……………………………… ………………………………………………………… 

 miejscowość i data czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego 

uczestnika konkursu 


