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REGULAMIN KONKURSU 

1.Organizator konkursu: 

 Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 12 w Gdańsku. 

2. CEL  KONKURSU 

Celem konkursu jest: 

- promowanie, rozpowszechnianie wiedzy o Błękitnej Armii gen. Józefa Hallera we Francji, 

- rozwijanie u dzieci i młodzieży kreatywnej wypowiedzi plastycznej o tematyce historycznej, 

- zachęcanie nauczycieli i uczniów do zainteresowania się tematyką historii z życia gen. J. Hallera. 

3. TEMATYKA KONKURSU 

"Błękitna Armia Generała Józefa Hallera" 

4. WARUNKI KONKURSU 

 - Konkurs jest organizowany dla trzech kategorii wiekowych: 

I) uczniowie klas I-III Szkoły Podstawowej  

II) uczniowie klas IV-VI Szkoły Podstawowej 

III) uczniowie klas I-III Gimnazjum 

- udział w konkursie jest bezpłatny 

- Każdy uczestnik ma prawo do zgłoszenia w konkursie jednej pracy plastycznej 

- W konkursie oceniane będą wyłącznie prace plastyczne spełniające następujące kryteria: 

a) wykonane dowolną techniką plastyczną: 

rysowanie, malowanie, wyklejanie, wydzieranie, grafika, monotypia, 

b) sporządzone w formacie min A4 max A3 

- Praca musi być opisana czytelnie według wzoru: 

Imię i nazwisko 

Wiek i klasa 

Szkoła, adres 

Imię i nazwisko nauczyciela/opiekuna 
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- Prace nie podlegają zwrotowi, a zgłoszenie pracy do Konkursu jest równoznaczne z przekazaniem 

wszelkich majątkowych praw autorskich na rzecz Organizatora bez prawa do wynagrodzenia twórcy. 

Dane osobowe uczestników będą wykorzystane wyłącznie w celu wyłonienia zwycięzcy i przyznania 

nagród w Konkursie. 

- Z chwilą nadesłania prace przechodzą na własność Organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo 

do nieodpłatnego ich wykorzystania na następujących polach eksploatacji: druku w dowolnej liczbie 

publikacji i w dowolnym nakładzie, prezentowania prac w Internecie, w środkach masowego 

przekazu oraz w innych formatach utrwaleń, nadających się do rozpowszechniania, a także 

prezentowania prac na wystawach organizowanych w celu rozpowszechniania wiedzy historycznej. 

5. TERMIN I WARUNKI DOSTARCZENIA PRAC 

- Prace należy składać osobiście, nadsyłać pocztą lub przesyłka kurierską (na koszt wysyłającego) 

do dnia 14.01.2017r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres: 

Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 12 

80-462 Gdańsk 

ul. Burzyńskiego 10 

tel. 0048 58 346-96-48 

z dopiskiem "Konkurs plastyczny" 

- Niedotrzymanie terminu przewidzianego w regulaminie skutkuje odrzuceniem pracy 

- Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia z Konkursu prac przestrzennych, a także 

zrolowanych, złożonych lub pogniecionych, które nie nadają się do dalszej obróbki graficznej. 

6. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD 

- O wyłonieniu zwycięzców decyduje powołana Komisja. 

-Organizatorzy przewidują nagrody i wyróżnienia we wszystkich kategoriach wiekowych. 

-Rozstrzygnięcie konkursu i podanie wyników nastąpi 10 lutego 2017r. Wyniki zostaną opublikowane 

na stronie www szkoły. 

 
 

 

 


