
Regulamin Konkursu Grafiki Komputerowej 

„Kartka okolicznościowa 55 lat Szkoły Podstawowej nr 3 im. Janusza Korczaka w Czeladzi” 

 

 

I. Postanowienia ogólne. 

 

1. Regulamin określa zasady Konkursu Grafiki Komputerowej „Kartka okolicznościowa 55 lat 

Szkoły Podstawowej nr 3 im. Janusza Korczaka w Czeladzi”” 

 

2. Konkurs jest organizowany przez nauczycieli zespołu „Nauka i Sport”, Szkoły Podstawowej nr 3 

im. Janusza Korczaka w Czeladzi. 

 

3. Celem Konkursu jest wyłonienie trzech najlepszych kartek okolicznościowych oraz 

popularyzację 55-tej rocznicy powstania Szkoły Podstawowej nr 3 im. Janusza Korczaka w 

Czeladzi (w obecnym budynku). 

 

II. Warunki uczestnictwa. 
 

1. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów klas IV-VIII Szkoły Podstawowej nr 3 im. Janusza 

Korczaka w Czeladzi. 

2. Każdy uczestnik może przesłać tylko jedną pracę konkursową, nie publikowaną wcześniej oraz 

nie biorącą udziału w innych konkursach. 

3. Uczestnictwo w Konkursie jest bezpłatne i dobrowolne. 

 

III. Zasady konkursu. 
 

1. Konkurs trwa do dnia 20.12.2020 r. do godziny 23:59. 

2. Konkurs polega na wybraniu przez Komisję Konkursową, składającą się z trzech nauczycieli 

zespołu „Nauka i Sport”, trzech najlepszych kartek. 

3. Komisja Konkursowa dokona wyboru spośród wszystkich nadesłanych kartek, które spełniają 

wymagania Konkursowe. 

4. Autor nie podpisuje pracy imieniem i nazwiskiem, swoje dane umieszcza w treści e-maila. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo do niedopuszczenia do Konkursu pracy, która narusza 

regulamin. 

 

IV. Wytyczne dotyczące kartki. 
 

1. Organizator (zespół nauczycieli „Nauka i Sport), informuje, że na kartce powinna znaleźć się 

informacja o 55 latach Szkoły Podstawowej nr 3 im. Janusza Korczaka w Czeladzi lub zapis: 

1965-2020. 

2. Organizator nie dopuści do Konkursu kartki, która zawiera treści zagrażające moralnemu 

rozwojowi małoletnich. 

3. Utwór musi być w całości dziełem autora. 

4. Organizator ustala, że można wykorzystać do wykonania kartki dowolny program graficzny  

(np. Paint, Inkscape). 

5. Nadesłane kartki ocenia Komisja Konkursowa według kryteriów: zrozumienie i zrealizowanie 

tematu, kreatywność oraz oryginalność pomysłu. 

6. Decyzje komisji są ostateczne. 

  



V. Zasady przesyłania pracy i uczestnictwa w Konkursie. 
 

1. Prace konkursowe należy przesyłać na adres mailowy: d.kapuscinski@sp3.czeladz.pl wpisując w 

temacie wiadomości- kartka okolicznościowa SP3. Natomiast w treści wiadomości-imię, 

nazwisko, klasa autora. Należy również przesłać zgodę na uczestnictwo dziecka w konkursie 

zawodach pdf, znajdującej się na http://www.sp3.czeladz.pl/bip/zgody-rodzicow. 

2. Przed dokonaniem zgłoszenia Uczestnik zobowiązany jest zapoznać się Regulaminem Konkursu 

i zaakceptować jego postanowienia. 

3. Uczestnik przystępując do Konkursu wyraża zgodę w przypadku wyboru do finałowej „3” 

na publikację swoich danych jako Laureata Konkursu na stronie http://www.sp3.czeladz.pl 

organizatora oraz funpage'u SP3 Czeladź na Facebooku. 

 

VI. Nagrody. 
 

1.W Konkursie zostanie nagrodzonych trzech autorów najciekawszych kartek wybranych przez 

Komisję Konkursową. 

2. Organizator Konkursu przewiduje nagrody rzeczowe oraz dyplomy. 

3. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszenie maksymalnie do 23.12.2020roku. 

 

VII. Prawa autorskie. 
 

1. Przesłanie zgłoszenia Organizatorowi Konkursu jest równoznaczne z tym, że Uczestnik 

Konkursu zgadza się na nieodpłatne przeniesienie autorskich praw. 

2. Autorzy zwycięskich prac konkursowych przekazują autorskie prawa do kartek na rzecz 

Organizatora. 

 

VIII. Postanowienia końcowe. 
 

1. Wzięcie udziału w Konkursie oznacza zgodę na warunki określone w Regulaminie i jest 

jednoznaczne z oświadczeniem, że prace zgłoszone na Konkurs zostały wykonane osobiście, bez 

naruszenia praw autorskich osób trzecich. 

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za naruszenie praw autorskich osób trzecich 

przez uczestników Konkursu. 

3. Autorzy prac wyrażają zgodę na przechowywanie i przetwarzanie swoich danych osobowych dla 

potrzeb Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. 

Dz.U. 2019 poz. 1781), rozporządzeniem 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. 

4. Sprawy sporne prowadzi i rozstrzyga Komisja Konkursowa. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów w niniejszym Regulaminie, jeżeli będą 

tego wymagały okoliczności od niego niezależne. 

6. W przypadku odwołania Konkursu nadesłane prace nie będą wykorzystywane przez Organizatora 

(zespół nauczycieli ”Nauka i Sport). 

 


