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   KONKURS                                                                 

PLASTYCZNY 
w ramach projektu „Zdrowe żywienie, życia istnienie” 

 

Zapraszamy  uczniów do wzięcia  udziału   

w  konkursie  plastycznym 

na  plakat promujący prawidłowe 

odżywianie się i zdrowy styl życia 

 
 

WARUNKI  KONKURSU: 

 w konkursie mogą wziąć udział wszyscy zainteresowani uczniowie ZSE im. Jana 

Pawła II w Staszowie, 

 warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zgłodzenie udziału  

 przedmiotem konkursu jest zaprojektowanie i wykonanie plakatu o podanej tematyce, 

w miejscu i czasie wyznaczonym przez organizatora, 

 format prac: dowolny, 

 prace można wykonać w dowolnej technice: rysunek, grafika, malarstwo, kolaż, 

techniki mieszane,  

 na odwrocie pracy należy umieścić dane:  imię, nazwisko, klasa.   

           

Wykonanie prac konkursowych odbędzie się w dniu 6 grudnia 2016 roku, 

od godz. 8.45 

Przewidziane są  nagrody rzeczowe i książkowe. 

Regulamin konkursu dostępny na stronie internetowej szkoły: 

www.zsestaszow.eu 
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Szkolny konkurs plastyczny na plakat promujący zdrowy styl życia 

w ramach projektu „ZDROWE ŻYWIENIE, ŻYCIA ISTNIENIE” 

 

REGULAMIN 

I. Cele konkursu: 

- upowszechnianie wśród młodzieży w wieku szkolnym wiedzy na temat prawidłowego żywienia   

 - kształtowanie pozytywnej postawy wobec spożywania zdrowych produktów żywieniowych 

- promowanie zdrowego stylu życia 

- rozwijanie zainteresowań uczniowskich 

 

II. Organizator konkursu: Zespół Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie,  

ul. Szkolna 11, 28-200 Staszów 

Osoby odpowiedzialne : Maria Jońca, Anna Pargieła 

 

III. Uczestnicy konkursu: 

Konkurs ma charakter zamknięty i skierowany jest do uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych 

im Jana Pawła III w Staszowie.  

 

IV. Warunki uczestnictwa w konkursie: 

1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wypełnienie i dostarczenie do Organizatora 

zgłoszenia do konkursu oraz oświadczenia – załącznik 1 i załącznik 2 – co jest równoznaczne z  

akceptacją niniejszego Regulaminu Konkursu. 

2. Każdy zgłoszony uczestnik ma za zadanie samodzielne wykonanie jednej pracy plastycznej 

– plakatu promującego prawidłowe nawyki żywieniowe i zdrowy styl życia. 

3. Praca nie może naruszać praw autorskich osób  trzecich. 

4. Format i technika wykonania pracy konkursowej dowolne. 

5.Praca konkursowa na odwrocie ma zawierać dane identyfikacyjne uczestnika: imię, 

nazwisko, klasę, do której uczestnik uczęszcza. 

6. Autorzy prac bezpłatnie przenoszą na Organizatora wszelkie majątkowe prawa autorskie 

do wykonanych prac. Wyrażają tym samym zgodę na ichwykorzystanie na cele niniejszego 

Konkursu, w szczególności wprowadzania ich do pamięci komputera lub innego urządzenia, 

przetwarzania materiałów oraz ich publikacji i rozpowszechniania wzwiązku z przebiegiem 

Konkursu, ogłoszeniem jego wyników i wydaniem nagród.  
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V. Komisja konkursowa i zasady oceny prac: 

1. W celu zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu konkursu oraz wyłonienia jego 
laureatów Organizator powoła komisję konkursową. 
2. Pracą komisji pokieruje jej Przewodniczącywybrany spośród członków komisji. 
3. Przy ocenie prac konkursowych komisja konkursowa weźmie pod uwagę następujące 
kryteria: 

1) zgodność pracy z tematyką Konkursu - ukazanie, że zdrowe produkty 

żywieniowe to ważny element zdrowego stylu życia; 

2) kreatywność i oryginalność w ujęciu tematu, pomysłowość; 

3) stopień trudności wykonania; 

4) estetykę wykonania; 

4. Komisja konkursowa zdecyduje o przyznaniu nagród. Każdy z członków komisji będzie miał 

do dyspozycji od 1 do 6 punktów, które przyzna wybranym pracom konkursowym. O wygranej 

decyduje suma punktów. W przypadku jednakowej liczby punktów głos decydujący ma 

przewodniczący komisji konkursowej. 

5. Komisja konkursowa wyłoni laureatów trzech kolejnych miejsc oraz przyzna trzy 

równorzędne wyróżnienia. 

6. Komisja konkursowa sporządzi protokół zawierający wyniki konkursu. 

7. Decyzja komisji jest ostateczna i nie podlega weryfikacji. 

 

VI. Nagrody w konkursie: 

1. Nagrodami w konkursie jest sprzęt AGD  oraz książki. Komisja konkursowa przyzna: 

I MIEJSCE – kuchenka mikrofalowa 

II MIEJSCE – blender 

III MIEJSCE – opiekacz 

Trzy wyróżnienia – nagrody książkowe 

2. Nagrody nie można zamienić na inną nagrodę, ani na ekwiwalent pieniężny. Organizator 

nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady nagrody ani nie udziela gwarancji 

jakości. Wszelkie reklamacje dotyczące nagrody należy zgłaszać do jej producenta. 

3. Dowodem wydania oraz jednostkowej wartości nagrody będzie potwierdzenie w formie 

protokołu odbioru podpisanego przez Laureata. 

4. Konkurs organizowany jest w ramach nadobowiązkowych zajęć pozalekcyjnych, o których 

mowa w art. 64 ust.1 pkt 4 Ustawy o Systemie O światy. Stosownie do treści art. 21 ust.1 pkt 

115 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych nagrody w 

konkursach organizowanych na podstawie przepisów o systemie oświaty są wolne od 

podatku dochodowego. 

 

VII. Termin i miejsce konkursu: 

1. Zgłoszenia do konkursu wraz z oświadczeniem – załącznik 1 i załącznik 2 należy dostarczyć 

do osób odpowiedzialnych w terminie do 02.12.2016 roku. 
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2. Wykonanie prac konkursowych odbędzie się w Zespole Szkól Ekonomicznych im. Jana 

Pawła II. 

3. Dokładny termin wykonania prac konkursowych zostanie podany do wiadomości 

uczestnikom na tablicy ogłoszeń dla uczniów oraz na stronie internetowej ZSE: 

www.zsestaszw.com 

4. Uroczyste ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród odbędzie się w grudniu 2016 

r. w bibliotece szkolnej. O dokładnym terminie laureaci zostaną poinformowani 

telefonicznie lub poczta elektroniczną. 

5. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na szkolnej stronie internetowej. 

 

VIII. Postanowienia końcowe 

1. Zgłoszenie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. 
2. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do umieszczenia logotypów projektu, ramach 
którego przeprowadzany jest konkurs, na każdej pracy konkursowej biorącej udział w 
Konkursie oraz jej wykorzystania do realizacji zadań wynikających z projektu. 
3. Sprawy dotyczące Konkursu, nieuregulowane w regulaminie, są rozstrzygane przez 
Organizatora. 
4.Wszystkie dokumenty, informacje oraz zmiany dotyczące Konkursu będą publikowane na 
stronie internetowej Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie.   
4. Prace wykonane w ramach konkursu pozostają  u Organizatora. 
 

Na wszelkie pytania i wątpliwości chętnie odpowiedzą osoby odpowiedzialne za organizację 

konkursu. 

 

 

Załączniki do regulaminu: 

1. Karta zgłoszeniowa 

2. Oświadczenieo nieodpłatnym przeniesieniu praw autorskich na Organizatora Konkursu oraz 

przetwarzaniu danych osobowych;  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.zsestaszw.com/
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Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu 

 

 

KARTA ZGŁOSZENIOWA 

Konkurs plastyczny na plakat w ramach projektu „ZDROWE 

ŻYWIENIE, ŻYCIA ISTNIENIE” 

Nazwisko i imię uczestnika……………………………. 

Klasa…………………………………………………… 

Adres zamieszkania……………………………………. 

Telefon…………………………………………………. 

e- mail………………………………………………………………………… 
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Załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu 

 

OŚWIADCZENIE 

1. Oświadczam, ze poprzez wykonanie plakatu w Konkursie nieodpłatnie przenoszę na 

Organizatora wszelkie autorskie prawa majątkowe do niego, na wszystkich polach 

eksploatacji, o których mowa w art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim 

i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2006 r., nr 90, poz. 631 z późn. zmianami) oraz 

Regulaminie Konkursu 

 

2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora Konkursu 

na plakat promujący zdrowy styl życia w celach wynikających z Regulaminu tego Konkursu, 

zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 

2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zmianami). 

Wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie danych 

osobowych uczestnika zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 

danych osobowych, o ile dane takie będą ujawniane w toku Konkursu i w związku z jego 

przebiegiem. Zgodnie z art. 24 ust.1  ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 

osobowych (Dz. U. nr 133, poz.883) Organizator Konkursu informuje uczestników Konkursu, 

iż dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane na podstawie dobrowolnie wyrażonej 

przez uczestnika zgody, w siedzibie Organizatora, wyłącznie w związku z wykonaniem 

postanowień niniejszego Regulaminu. 

 

 

miejscowość, data…………………………………. 

podpis uczestnika………………………………… 

 


