Regulamin
Konkursu plastycznego „120 lat Szkolnictwa Zawodowego w Bobowej ”
Organizacja konkursu
Organizatorem konkursu jest Dyrektor, Komitet Organizacyjny, Stowarzyszenie Szkolnictwo
Zawodowe w Bobowej Wczoraj, Dziś i Jutro.
Konkurs objęty jest honorowym patronatem Starosty Powiatu Gorlickiego.
Temat prac konkursowych brzmi: „120 lat Szkolnictwa Zawodowego w Bobowej ”.
W konkursie mogą brać udział uczniowie klas VI - VIII szkół podstawowych z terenu gminy
Bobowa i ościennych oraz uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych w Bobowej
Prace konkursowe należy złożyć w sekretariacie Zespołu Szkół Zawodowych w Bobowej,
ul Grunwaldzka 10 od poniedziałku do piątku w godz.: 800 - 1500 do dnia 24-go listopada 2019
roku.
Praca konkursowa ma być pracą:
1) plastyczną wykonaną w dowolnej technice
lub
2) wykonaną techniką związaną z zawodami niegdyś nauczanymi w Zespole Szkół
Zawodowych w Bobowej (np.: koronka, haft, gobelin, płaskorzeźba itp.)
Prace przekazane na konkurs muszą być pracami własnymi, wcześniej nieopublikowanymi.
Każdy z uczniów może przekazać tylko jedną pracę.
Uczestnik konkursu przekazując pracę oświadcza, że przysługuje mu prawo majątkowe
i osobiste do przekazanej pracy.
Każdy uczestnik konkursu powinien opatrzyć pracę tytułem oraz danymi: imię i nazwisko
oraz klasa autora pracy, imię i nazwisko opiekuna oraz nazwa szkoły. Dane te będą służyć do
kontaktu organizatora z uczestnikiem konkursu. Prace nie podpisane, anonimowe nie będą
zakwalifikowane do konkursu.
Dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie do celów Konkursu i nie będą
udostępniane podmiotom trzecim.
Naruszenie przez uczestnika konkursu któregokolwiek z warunków konkursu oznaczać będzie
nie zakwalifikowanie pracy do konkursu lub utratę prawa do nagrody.

Wyniki konkursu i nagrody
Jury powołane przez organizatora, spośród przekazanych prac wyłoni laureatów konkursu.
Kryteria oceny prac: zgodność z tematyką, estetyka pracy i oryginalność.
Laureaci wyłaniani będą w kategoriach:
1) szkoły podstawowe
• pracą plastyczną wykonaną w dowolnej technice
• praca wykonana techniką związaną z zawodami niegdyś nauczanymi w
Zespole Szkół Zawodowych w Bobowej (np.: koronka haft i gobelin,
płaskorzeźba
2) Zespół Szkół Zawodowych w Bobowej
• pracą plastyczną wykonaną w dowolnej technice
• praca techniką związaną z zawodami niegdyś nauczanymi w Zespole Szkół
Zawodowych w Bobowej (np.: koronka haft i gobelin, płaskorzeźba
W każdej kategorii i technice nagrodzone zostaną trzy prace. Każdy uczestnik konkursu
otrzyma dyplom za uczestnictwo.
Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi poprzez ogłoszenie zawierające tytuły nagrodzonych
prac oraz imiona i nazwiska zwycięzców zamieszczone na stronach internetowych
www.zsz.bobowa.pl
Laureaci zostaną nagrodzeni na uroczystości obchodów 120 – lecia Szkolnictwa
Zawodowego w Bobowej w dniu 29 listopada 2019 . Uroczystość odbędzie się w budynku
ZSZ Bobowa przy ul Grunwaldzka 10.
Dyplomy za uczestnictwo zostaną przekazane do szkół.
Jury ma prawo do wytypowania dodatkowych nagród, wyróżnień jak i również prawo do
nieprzyznania nagród.
Decyzja jury, co do wskazania laureatów konkursu oraz przyznania im nagród jest ostateczna.

Postanowienia końcowe
Prace zgłoszone na konkurs przechodzą na własność organizatora i nie będą zwracane.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do ich ekspozycji na wystawach łącznie z podaniem
danych autorów, a także w celach promocji w mediach, stronach internetowych oraz
czasopismach.
Biorąc udział w konkursie, uczestnik akceptuje jego regulamin.
Regulamin niniejszego konkursu jest dostępny na stronie www.zsz.bobowa.pl lub u
organizatora
W razie pytań można się kontaktować poprzez adres e-mail: sekretariat@zsz.bobowa.pl lub z
przedstawicielem organizatora: Piotr Ptaszkowski tel. 513158148

Karta zgłoszeniowa
Konkurs plastyczny „120 lat szkolnictwa zawodowego w Bobowej”

Imię i nazwisko autora ……………………………………..
Klasa…………………………….
Szkoła ………………………………………………………………………………..
Imię i nazwisko opiekuna ……………………………………………………………
Oświadczenie
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 28
kwietnia 2016 r. zwanego rozporządzeniem 2016/679 lub RODO, przez organizatora
konkursu dla celów związanych z przeprowadzeniem i rozstrzygnięciem konkursu.
Oświadczam, że jestem autorem pracy plastycznej przekazanej na Konkurs oraz, że nie
narusza ono
jakichkolwiek praw autorskich osób trzecich, ani obowiązujących przepisów prawa.
Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią i przyjmuję warunki określone w Regulaminie
Konkursu
Plastycznego „120 lat Szkolnictwa Zawodowego w Bobowej ”.
........................................................................
Podpis autora

ZGODA RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO

.............................................................
(miejscowość, data)
Wyrażam zgodę na udział
.........................................................................................................................................,
(imię i nazwisko niepełnoletniego uczestnika konkursu)

którego jestem prawnym opiekunem, w Konkursie Plastycznym „120 lat Szkolnictwa
Zawodowego w Bobowej ”.
Oświadczam, iż zapoznałem/zapoznałam się z treścią Regulaminu i akceptuję jego
postanowienia.
Ponadto, wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora Konkursu
dla
celów związanych z przeprowadzeniem i rozstrzygnięciem Konkursu zgodnie z regulaminem
Konkursu.

.....................................................
podpis rodzica/opiekuna prawnego

