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REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO 
DLA UCZNIÓW KLAS IV-VI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 

„AKTYWNEAKTYWNEAKTYWNEAKTYWNE i BEZPIECZNE WAKACJE” 
HASŁO TEGOROCZNEJ EDYCJI: 

 

„SZCZĘŚLIWI W RUCHU” 
 

1. Organizatorem konkursu jest BIURO BEZPIECZE ŃSTWA PRACY I OCHRONY P.POZ „ERGON” w Kaliszu w 
porozumieniu z Gimnazjum nr 2 w Kaliszu. 

2. Partnerami konkursu są Komenda Miejska Policji oraz Państwowa Inspekcja Pracy 
3. Patronem medialnym jest Radio Centrum 
4. Miejscem odbywania się konkursu jest Gimnazjum nr 2 w Kaliszu, ul. Ciasna 16 
5. Celem konkursu jest promowanie bezpiecznych zachowań oraz aktywnego i zdrowego stylu spędzania czasu wolnego 

przez dzieci i młodzież.  
6. W konkursie mogą brać udział tylko uczniowie ze szkół podstawowych Kalisza i powiatu kaliskiego. 

Warunki uczestnictwa w konkursie. 

1. Prace konkursowe należy złożyć w sekretariacie Gimnazjum nr 2 w Kaliszu  

ul. Ciasna 16 do dnia 28.04.2017 r.  
2. Praca konkursowa ma być pracą plastyczną wykonaną w dowolnej technice.  

Temat pracy: „SZCZĘŚLIWI W RUCHU”.  
3. Prace przekazane na konkurs muszą być pracami własnymi, wykonanymi dowolną techniką, wcześniej 

nieopublikowanymi. 

4. Format pracy plastycznej - A3.   
5. Każdy z uczniów może przekazać tylko jedną pracę. 
6. W konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest składanie pracy wykonanych przez osoby 

trzecie. 
7. Uczestnik konkursu, przekazując pracę, oświadcza, że przysługuje mu prawo majątkowe i osobiste do tej pracy. 
8. Praca konkursowa przechodzi na własność organizatora konkursu. 
9. Każdy uczestnik konkursu powinien opatrzyć pracę tytułem oraz swoimi danymi: imię i nazwisko, klasa i nazwa szkoły. 

Dane te będą służyć do kontaktu organizatora z uczestnikiem konkursu. Prace niepodpisane, anonimowe nie będą 
zakwalifikowane do konkursu. 

10. Dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie do celów konkursu i nie będą udostępniane podmiotom trzecim. 
11. Uczestnik konkursu wyraża zgodę do przetwarzania danych osobowych na potrzeby konkursu. 



12. Naruszenie przez uczestnika któregokolwiek z warunków konkursu oznaczać będzie niezakwalifikowanie pracy do 
konkursu lub utratę prawa do nagrody. 

Wyniki konkursu i nagrody  

1. Jury powołane przez organizatora spośród przekazanych prac wyłoni laureatów konkursu. 

W skład jury wchodzą: 

1. mgr inż. Mariusz Ramski – ORGANIZATOR KONKURSU 

2. mgr Katarzyna Garnuszewska-Goździewicz – DYREKTOR GIMNAZJUM NR 2 W KALISZU 

3. mgr Beata Ławińska - NAUCZYCIEL PLASTYKI GIMNAZJUM NR 2 W KALISZU 

4. mgr Anna Czajkowska – PEDAGOG GIMNAZJUM NR 2 W KALISZU 

5. mgr Tomasz Kozłowski – KIEROWNIK ODDZIAŁU PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI PRACY W OSTROWIE WLKP. 

2. Kryteria oceny prac: zgodność z tematyką, estetyka pracy i oryginalność. 
3. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi poprzez ogłoszenie zawierające tytuły nagrodzonych prac na stronie 

gimnazjum2.kalisz.pl. Dodatkowo informacja o laureatach zostanie zamieszczona na stronach internetowych 
Biura BHP „ERGON” – www.biurobhpergon.pl  

4. Organizator konkursu ufunduje trzy atrakcyjne nagrody rzeczowe za I; II; III miejsce. 
5. Dodatkowo mogą zostać przyznane dwa wyróżnienia. 
6. Jury ma prawo do wytypowania dodatkowych nagród, jak i również prawo do nieprzyznania nagród. 
7. Decyzja jury co do wskazania laureatów konkursu oraz przyznania im nagród jest ostateczna. 
8. Nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na inne nagrody rzeczowe, ani na ich równowartość pieniężną. 

Postanowienia końcowe: 

1. Przekazując pracę na konkurs, uczestnik zgadza się na ekspozycję pracy w holach Gimnazjum nr 2 oraz 
innych miejscach. 

2. Autorzy zgadzają się na publikowanie zwycięskich prac i fotografii prac na wszelkich polach eksploatacji. 
3. Biorąc udział w konkursie, uczestnik akceptuje jego regulamin. 
4. Regulamin niniejszego konkursu będzie dostępny na stronie www.biurobhpergon.pl oraz na stronie 

gimnazjum2.kalisz.pl. 
5. Regulamin niniejszego konkursu będzie przesłany pocztą elektroniczną do zainteresowanych konkursem 

szkół podstawowych.  
6.  Przekazując pracę na konkurs, uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady zawarte w niniejszym 

regulaminie.  
7. Organizator zastrzega sobie prawo do: 
a) zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych 

zdarzeń mających wpływ na organizowanie konkursu, 
b) odstąpienia od organizowania konkursu bez podania przyczyny, 
c) nierozstrzygnięcia konkursu w przypadku zbyt małej ilości przekazanych prac, 
d) rozstrzygania w kwestiach nieuregulowanych postanowieniami regulaminu. 

 
 

 
 
 
 

 
 



ZAŁĄCZNIK 1 

    

    

KARTA ZGŁOSZENIOWAKARTA ZGŁOSZENIOWAKARTA ZGŁOSZENIOWAKARTA ZGŁOSZENIOWA        

    

    
I. NAZWA i ADRES PLACÓWKI:  

NAZWA:……………………………………………………………………………………………………………………….. 

ULICA: ………………………………………………………………………………………………………………………... 

KOD POCZTOWY: ………………………………………….. MIASTO:……………………………………………….. 

TEL.:……………………………………………………………… 

ADRES E-MAIL……………………………………………………………………………………………………………..…. 

IMIĘ I NAZWISKO OPIEKUNA Z RAMIENIA SZKOŁY:…………………………………………………………….... 

TELEFON KONTAKTOWY DO OPIEKUNA:………………………………………………………………………………. 

 

 
II. LISTA PRAC KONKURSOWYCH Z IMIENIEM I NAZWISKIEM UCZESTNIKA: 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
    

    
MIEJSCOWOŚĆ, DATA, PODPIS DYREKTORA SZKOŁY, PIECZĄTKA SZKOŁY 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

 



 
 
                                            
 

ZAŁĄCZNIK 2 
 

Zgoda przedstawiciela ustawowego dziecka  
na udział w konkursie 

 
 

 
1. Wyrażam zgodę na uczestnictwo ...........................................................................................................................  
                                                                                                     (imię i nazwisko, klasa)  
w konkursie "AKTYWNE I BEZPIECZNE WAKACJE " pod hasłem: „SZCZĘŚLIWI W RUCHU”,  na zasadach 
określonych w Regulaminie ww. konkursu, w szczególności do udostępniania jego danych osobowych i publikacji 
wizerunku w zakresie niezbędnym do realizacji celu ww. konkursu.   
 
2. Oświadczam, że …................................................................................................................................................  

                    (imię i nazwisko uczestnika konkursu)  
przysługują autorskie prawa majątkowe do pracy konkursowej oraz że nie narusza ona praw osób trzecich, ani 
przepisów prawa. Ponoszę pełną odpowiedzialność w przypadku zgłoszenia przez osobę trzecią roszczeń związanych 
ze zgłoszoną pracą konkursową. Jestem świadomy, że w przypadku zgłoszenia roszczeń osób trzecich do zgłoszonej 
pracy konkursowej, jak i naruszenia przepisów prawa w tym Regulaminu konkursu, praca zostanie wykluczona 
z konkursu. Jednocześnie oświadczam, że dostarczona praca nie została zgłoszona do innych konkursów. 
 
3. Znam i akceptuję postanowienia Regulaminu konkursu.  
 
4. Wyrażam zgodę na przeniesienie autorskich praw majątkowych do pracy konkursowej wykonanej przez  
 

…............................................................................................................... 
(imię i nazwisko ucznia) 

w ramach ww. konkursu na organizatora konkursu. 
 
5. Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych ............................................................... 

                                                                                                                                       (imię i nazwisko uczestnika konkursu) 
wyłącznie do potrzeb konkursu, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U 
z 2015 r. poz. 2135).  
 

 
 

…............…............................................................................................ 
imię i nazwisko – podpis rodzica /opiekuna prawnego/ data 


