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Regulamin Konkursu Plastycznego pt. 

„Uprzedzić czerniaka” 

1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w konkursie 

plastycznym pt. „Uprzedzić czerniaka” organizowanym przez Szkolny 

Klub PCK        przy I Liceum Ogólnokształcącym im. H. Sienkiewicza, 

ul. Piramowicza 36, 47-200 Kędzierzyn-Koźle (zwanego dalej 

organizatorem). 

2. Celem konkursu jest promocja wiedzy o zapobieganiu chorobie skóry zwanej 

czerniakiem w środowisku lokalnym, a szczególnie wśród młodzieży szkół 

ponadgimnazjalnej. 

3. Udział w konkursie oznacza zgodę na zastosowanie się do wszystkich zasad niniejszego 

regulamniu. 

4. W konkursie mogą brać udział uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego (zwani dalej 

uczestnikami konkursu). 

5. Terminy konkursu: 

 5 stycznia 2017 rozpoczęcie konkursu i rozesłanie regulaminu do szkół powiatu 

kędzierzyńsko-kozielskiego. 

 27 lutego br. godz. 15 – zakończenie zbierania prac konkursowych. 

 28 lutego br. ocena nadesłanych prac. 

 1 marca br. opublikowanie laureatów konkursu na stronie internetowej 

organizatora (www.lo1.szkola.pl). Ogłoszenie terminu uroczystości wręczania 

nagród. 

6. Konkurs polega na wykonaniu dowolną techniką ulotki związanej z informacją 

o czerniaku lub profilaktyką  tej choroby. Najlepsza praca będzie powielona 

i wyeksponowana w wielu miejscach na terenie powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego. 

Ulotka ma odpowiadać na następujące problemy: 

 Czym jest czerniak? 

 Kto jest w grupie ryzyka? 

 Jak chronić się przed czerniakiem? 

7. Prace przekazane na konkurs muszą być pracami własnymi, wcześniej niepublikowa-

nymi. Każdy uczestnik musi podać źródła użytych grafik, w przypadku skorzystania 

 z zasaobów internetu. W takim przypadku należy podać adres strony źródła grafiki oraz 

rodzaj licencji obrazu. 

8. Dopuszczalne są tylko dwa formaty: A5 albo A4. 

9. Praca może być wykonana ręcznie lub przy pomocy technik komputerowych.  

10. Każdy z uczestników konkursu może przekazać najwyżej dwie prace.  

11. W konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest 

wykonywanie prac w imieniu osób trzecich. 

12. Prace mają być podpisane imiennie na odwrocie. Należy podać imię i nazwisko, klasę, 

adres mail’owy lub telefon kontaktowy autora. 

13. Ulotkę należy złożyć u prof. Z. Haliniak, prof. K. Polinowskiej lub w sekretariacie 

szkoły. 

14. Jury powołane przez organizatora wybierze i nagrodzi najlepsze prace. Kryteria oceny 

prac: zgodność z tematyką, estetyka i oryginalność wykonania pracy. Decyzja Jury 

 jest ostateczna. 
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15.  Autorzy najlepszych prac otrzymają wartościowe bony sieci EMPIK. Dla 20 najlepszych 

prac zostanie zorganizowana wystawa na terenie wybranym przez organizatora. 

16. Nagrody rzeczowe nie podlegają zmianie na inne lub na ich równowartość pieniężną. 

17. Zgłoszenie pracy do konkursu jest równoważne z wyrażeniem zgody na gromadzenie  

i przetwarzanie przez organizatora na potrzeby konkursu danych osobowych, zgodnie 

z usatwą z dnia 29.08.1997 „O ochronie danych osobowych” (Dz. U. nr 133, poz. 833). 

18. Udział w konkursie jest jednoznaczny z udzieleniem prawa przez przedstawiciela 

ustawowego dziecka (np. rodzic, opiekun prawny) lub pełnoletniego uczestnika 

 do nieodpłatnego wykorzystywania prac w następujących polach eksploatacji: druku  

w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie, używania ich w Internecie, 

 na stronie internetowej organizatora, oraz w innych formach utrwaleń nadających się do 

rozpowszechniania w ramach działań organizatora bez ograniczeń czasowych  

i terytorialnych. 

19. Wszystkie przesłane i przekazane prace nie będą zwracane. Z chwilą nadesłania prace 

przechodzą na własność organizatora, który staje się właścicielem praw autorskich. 

20. W przypadku, gdy okaże się, że zdobywcą nagrody jest osoba, która nie spełnia 

warunków wskazanych w niniejszym regulaminie, osoba ta traci prawa do nagrody. 

21. Organizator zastrzega sobie prawo do:  

 zmiany postanowień niniejszego regulminu w przypadku istotnych zdarzeń 

mających wpływ na organizowanie konkursu, 

 ustalenia bądź zmiany podziału nagród i ich wartości, 

 rozstrzygania w kwestiach nieuregulowanych postanowieniami regulaminu. 

 

22. Wątpliwości zwiżzane z regulaminem wyjaśnią: prof. Zofia Haliniak, 

prof. K. Polinowska-Miłek, dyr. Ryszard Więcek 

 

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!!! 

największą nagrodą – możliwość zobaczenia swojej pracy 

opublikowanej w mediach i w formie wydruków 

na terenie gminy Kędzierzyn-Koźle! 

 

 

konkurs pod patronatem 

Prezydenta Miasta 


