
BIALSKI KONKURS Z WYKORZYSTANIEM GRAFIKI KOMPUTEROWEJ 

NA KARTKĘ BOŻONARODZENIOWĄ 

„MAGICZNY CZAS” 

REGULAMIN 

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Niniejszy  Regulamin,  zwany  dalej  „Regulaminem”,  określa  warunki  uczestnictwa w Bialskim 

Konkursie z Wykorzystaniem Grafiki Komputerowej na Kartkę Bożonarodzeniową „Magiczny Czas”,  

zwanym  dalej  „Konkursem”,  a także  kryteria  oceny  prac  konkursowych i warunki nagradzania 

zwycięzców. 

2. Organizatorem Konkursu zwanym dalej „Organizatorem” jest:  Szkoła Podstawowa nr 9 im. Świętej 

Jadwigi Królowej w Zespole Szkół w Białej Podlaskiej przy ul. Zygmunta Augusta 2, tel.: 83 341 67 10, 

e-mail:  . zeszbp@gmail.com

 

§2 CEL KONKURSU 

Celem konkursu jest: 

a. popularyzacja grafiki komputerowej wśród dzieci i młodzieży na każdym etapie kształcenia,  

b. pokazywanie możliwości współczesnej techniki komputerowej w tworzeniu grafiki,  

c. przypominanie, podtrzymywanie i pielęgnowanie tradycji związanych z okresem  Świąt Bożego 

Narodzenia. 

 

§3 ZAKRES TERYTORIALNY I UCZESTNICY 

1. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży z bialskich szkół podstawowych. 

2. Kategorie wiekowe: 

a. szkoły podstawowe klasy I-III, 

b. szkoły podstawowe klasy IV-VI, 

c. szkoły podstawowe klasy VII-VIII, 

 

§4 WYMAGANIA 

1. Każda szkoła może zgłosić do konkursu max 5 prac graficznych wykonanych indywidualnie w danej 

kategorii wiekowej. 

2. Prace muszą być zapisane w jednym z ogólnodostępnych formatów (np. gif, jpg, p ing) wg 

schematu: ImięNazwisko_Szkoła (np. KubaKowalski_SP9BiałaPodlaska). 

3. Prace należy dostarczyć w wersji elektronicznej (płyta CD lub DVD). Wszystkie prace zgłoszone 

przez szkołę powinny znajdować się na jednym nośniku pogrupowane  w folderach wg kategorii 

wiekowych lub klas. Nośniki muszą być trwale zapisane.  
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4. Do każdej pracy graficznej należy dołączyć wydruk (jeden egzemplarz) w wersji papierowej 

wydrukowanej na papierze fotograficznym w formacie A4. 

5. Praca musi być trwale opisana na odwrocie wydruku: imię i nazwisko autora, klasa, szkoła, 

telefon kontaktowy i nazwa programu, w jakim została wykonana.  

6. Każda praca konkursowa powinna zawierać wypełnione oświadczenie (załącznik nr 1 Regulaminu 

Konkursu), Nieprawidłowo wypełnione oświadczenie dyskwalifikuje pracę.  

 

§5 HARMONOGRAM KONKURSU ORAZ WARUNKI UCZESTNICTWA 

1. Podanie danych związanych z udziałem w Konkursie jest całkowicie dobrowolne, ale niezbędne do 

wzięcia udziału w Konkursie. 

2. Prace konkursowe należy dostarczyć osobiście lub przesyłać do dnia 20 grudnia 2019r. na adres: 

Zespół Szkół w Białej Podlaskiej, ul. Zygmunta Augusta 2, 21-500 Biała Podlaska z dopiskiem: Grafika 

Komputerowa - Kartka Bożonarodzeniowa „Magiczny Czas” – Anna Zubow. 

3. Prace konkursowe należy zgłaszać wyłącznie za pośrednictwem szkoły właściwej dla uczestnika 

Konkursu. Instytucja przekazuje Organizatorowi prace konkursowe – koordynator konkursu Anna 

Zubow, kontakt tel.: 605994171 lub e-mail: zs.a.zubow@gmail.com .  

4. W Konkursie wezmą udział tylko prace spełniające warunki wskazane w § 4 Regulaminu, nadesłane 

lub dostarczone do sekretariatu Organizatora lub koordynatora konkursu do 20.12.2019r.  

5. W przypadku nadsyłania zgłoszeń i prac konkursowych przesyłką pocztową lub kurierską                             

o zachowaniu terminów wskazanych w ust. 2 decyduje  data wpływu do placówki. 

6. Do pracy konkursowej musi być załączone oświadczenie podpisane przez opiekunów prawnych 

uczestnika konkursu, których treść zawiera załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu. 

7. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej www.szkpodst9.pl w styczniu.   

8. Wręczenie nagród odbędzie się podczas uroczystego koncertu kolęd, w dniu 10 stycznia 2010 

roku. 

 

§6 JURY KONKURSOWE  

1. Jury konkursowe powołane zostanie przez Organizatora - podczas oceny prac będzie brana pod 

uwagę: 

a. zgodność pracy z tematyką Konkursu, 

b. samodzielność, dokładność wykonania pracy, 

c. oryginalność i kreatywność w ujęciu tematu, 

d. estetykę wykonania, 

e. stopień nawiązania do tradycji. 

mailto:zs.a.zubow@gmail.com
http://www.szkpodst9.pl/


2. Decyzja  Jury  co  do  wyboru  najlepszych  prac  jest  ostateczna  i  nie  przysługuje  od  niej 

odwołanie. 

 

§7 NAGRODY W KONKURSIE 

1. Laureaci Konkursu wezmą udział w uroczystości wręczenia nagród.  

2. Organizator zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród i łączenia kategorii.  

3. Komisja może, poza nagrodami dla najlepszych prac, przyznać wyróżnienia w  każdej z kategorii 

określonych w §3 ust. 2 Regulaminu. 

4. W  przypadku  nieodebrania  nagrody  przez  laureatów  Konkursu  w  okres ie  30  dni od  

uroczystego  wręczenia,  nagrody  przechodzą  do  puli  nagród  przyznawanych w innych konkursach 

organizowanych przez Zespół Szkół w Białej Podlaskiej, ul. Zygmunta Augusta 2, 21-500 Biała 

Podlaska.  

5. Nie  jest  możliwe  odstąpienie  prawa  do  nagrody  osobom  trzecim.  Nie  jest  możliwe 

wypłacenie równowartości nagrody. 

 

§8 DANE OSOBOWE  

1. Przetwarzanie   danych   osobowych odbywać  się  będzie  na  zasadach  przewidzianych                            

w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)  2016/679  z  dnia  27  kwietnia 2016  r.                    

w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku  z  przetwarzaniem  danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). 

2. Administratorem  danych  osobowych  jest  Zespół Szkół w Białej Podlaskiej, ul. Zygmunta Augusta 

2, 21-500 Biała Podlaska.  

4. Dane  osobowe  będą  przetwarzane  w  celu  organizacji  i  przeprowadzenia  konkursu, a  także                 

w celach promocji konkursu oraz jego Organizatorów.  

5. Organizator – Zespół Szkół w Białej Podlaskiej, ul. Zygmunta Augusta 2, 21-500 Biała Podlaska 

będzie  zbierał  następujące  dane zawarte   w   Karcie zgłoszenia:  

a) imię i nazwisko uczestnika, 

b) nazwa i dokładny adres szkoły uczestnika, 

c) imię i nazwisko opiekuna prawnego dziecka, ucznia, 

d) imię,  nazwisko,  telefon  kontaktowy  i adres   e -mail   nauczyciela   pod   kierunkiem, którego 

została wykonana praca, 

e) wizerunek uczestnika. 

6. Dane osobowe uczestnika konkursu będą przetwarzane na podstawie podpisanej zgody przez 

przedstawiciela ustawowego, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Wzór Zgody stanowi załącznik do 

Regulaminu. 



7. Przedstawicielom ustawowym dziecka przysługuje  prawo do:  

a) żądania od administratora dostępu do danych osobowych,  

b) prawo do ich sprostowania, 

c) usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, 

d) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,  

e) cofnięcia  zgody  na   przetwarzanie   danych   osobowych - skorzystanie   z   prawa do  cofnięcia  

zgody  nie  ma  wpływu  na  jej  przetwarzanie,  które  miało  miejsce do momentu wycofania zgody,  

8. Organizator  oświadcza,  iż  dane  uczestników  konkursu  nie  będą  przetwarzane  w sposób 

zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu. 

 

§9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Regulamin dostępny na stronie Organizatora  . Organizator  zastrzega sobie www.szkpodst9.pl

możliwość  dokonania  zmian  postanowień  niniejszego regulaminu.  

3. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu z przyczyn niezależnych.  

4. Organizator traktować będzie prace z największą starannością, jednak nie bierze 

odpowiedzialności za ich zaginięcie bądź uszkodzenie podczas transportu pocztowego.  

5. Prace biorące udział w Konkursie przechodzą na własność Organizatora.   

Załączniki do Regulaminu:  

5a. Załącznik nr 1 – Oświadczenie 

http://www.szkpodst9.pl/

