REGULAMIN
Konkursu dla uczniów ZSP Bierutów w roku szkolnym 2016/2017
na prezentację, plakat lub film
w oparciu o prawa dziecka/ucznia i słowa Janusza Korczaka:
„Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat”.
Organizatorem konkursu jest ZSP w Bierutowie.
Osoby odpowiedzialne: Katarzyna Łata i Ryszarda Wiśniewska-Paluch
Cele konkursu
1. Wyłanianie talentów i wspieranie uczniów zdolnych w rozwijaniu i poszerzaniu
własnych zainteresowań informatycznych i graficznych.
2. Motywowanie uczniów do samodzielnego poszerzania wiedzy i zdobywania nowych
umiejętności.
3. Wspomaganie uczniów w praktycznym wykorzystaniu zdobytej wiedzy oraz
przygotowanie ich do podjęcia nauki w szkołach wyższego stopnia.
4. Motywowanie do rozwijania kompetencji, zainteresowań i uzdolnień uczniów.
5. Promowanie osiągnięć uczniów.
Ustalenia ogólne
1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów ZSP w Bierutowie, którzy zapoznali się
z regulaminem.
2. Konkurs poszerza treści podstawy programowej.
3. Konkurs polega na zrobieniu prezentacji, plakatu lub filmu w oparciu o prawa
dziecka/ucznia i słowa Janusza Korczaka: „Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały
świat”.
4. Uczestnik konkursu zobowiązany jest do złożenia pisemnego oświadczenia
o wyrażeniu zgody na nieodpłatne przeniesienie na Organizatora konkursu całości
praw majątkowych do projektu graficznego, prezentacji lub filmu, stanowiące
załącznik do niniejszego Regulaminu.
5. Uczestnik konkursu musi wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie
z ustawą o ochronie danych osobowych - załącznik do niniejszego Regulaminu.
6. Uczestnik konkursu zobowiązany jest złożyć oświadczenie stwierdzające, że nie
narusza praw osób trzecich, w szczególności nie narusza ich majątkowych i osobistych
praw autorskich, załącznik do niniejszego Regulaminu.
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Przebieg Konkursu
Konkurs jest jednoetapowy – szkolny.
Termin zakończenia Konkursu – 02.12.2016 r. Prace należy przekazać w formie
elektronicznej do Katarzyny Łaty lub Ryszardy Wiśniewskiej-Paluch.
Za organizację i przeprowadzenie konkursu odpowiada Komisja Konkursowa w składzie
Katarzyna Łata i Ryszarda Wiśniewska-Paluch – nauczyciele ZSP w Bierutowie.
Zakres uprawnień i odpowiedzialności Komisji Konkursowej
Komisja Konkursowa odpowiada za przeprowadzenie Konkursu, a w szczególności:
1. Kwalifikuje uczestników do konkursu
2. Ustala laureata konkursu do dnia 28.11.2016 r.
3. Decyzja Komisji Konkursowej o przyznaniu nagrody jest ostateczna i nie przysługuje
od niej odwołanie
4. Zwycięzca konkursu otrzyma nagrodę
5. Komisja zastrzega sobie prawo nie wyłonienia laureata konkursu
6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu
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Załącznik
do Regulaminu konkursu w oparciu o prawa dziecka/ucznia i słowa Janusza
Korczaka: „Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat” .

………………………………………………………
miejscowość i data
OŚWIADCZENIE
Niniejszym oświadczam, że:
1. Wyrażam zgodę na nieodpłatne przeniesienie na Organizatora konkursu w oparciu o
prawa dziecka/ucznia i słowa Janusza Korczaka: „Kiedy śmieje się dziecko, śmieje
się cały świat”, całości autorskich praw majątkowych do projektu graficznego plakatu, filmu, prezentacji w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych.
2. Zgłoszona przeze mnie praca konkursowa nie narusza jakichkolwiek praw osób
trzecich, ani przepisów prawa. Ponoszę pełną odpowiedzialność w przypadku
zgłoszenia przez osobę trzecią roszczeń związanych ze zgłoszona pracą konkursową.
Jestem świadomy, że w przypadku zgłoszenia roszczeń osób trzecich do zgłoszonego
przeze mnie pracy konkursowej, jak i naruszenie nim bezwzględnie obowiązujących
przepisów prawa, zostanie on wykluczony z Konkursu.
3. Znam i akceptuję postanowienia Regulaminu Konkursu
4. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu danych osobowych
dla celów związanych z przeprowadzeniem i rozstrzygnięciem Konkursu zgodnie z
Regulaminem Konkursu, w tym na ich opublikowanie w środkach masowego
przekazu.
5. Oświadczam, że osoby utrwalone w materiale, których zgoda jest konieczna do ich
publikacji, wyraziły zgodę na publikację swojego wizerunku, w tym także na
umieszczenie ich wizerunku w Internecie.

…………………………………………………………..
/czytelny podpis uczestnika konkursu/
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