
KONKURS „WIELKOPOLSKA SŁOWEM I OBRAZEM MALOWANA”

REGULAMIN

§ 1

Organizator

1. Organizatorami Konkursu są Zespół Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego
w Grodzisku Wielkopolskim (ul. Żwirki i Wigury 2, 62-065 Grodzisk Wielkopolski) oraz
Nadleśnictwo Grodzisk (Lasówki 1, 62-065 Grodzisk Wielkopolski).

2. Koordynatorami  Konkursu  są  Bożena  Klapa  (adres  mailowy:  b.klapa@zst-grodzisk.pl)
 i Monika Klapa-Grześkowiak (m.klapa-grzeskowiak@zst-grodzisk.pl)

§ 2

Cele konkursu

1. Cele Konkursu to:

- rozwijanie zdolności artystycznych,

- rozbudzanie wyobraźni i myślenia kreatywnego,

- kształtowanie myślenia krytycznego,

- rozwijanie świadomości artystycznej,

- kształtowanie umiejętności  prezentowania własnych spostrzeżeń w formie tekstów kultury.

§ 3

Termin

1. Czas trwania Konkursu: 06.03.2023 r. do 28.04.2023 r.

Uczestnicy

   1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas siódmych i ósmych szkół podstawowych
oraz dla młodzieży ZST.

§ 5

Zasady i przebieg Konkursu

1. Uczestnicy  Konkursu  tworzą  rysunek/szkic/obraz/zdjęcie  (lub  serię  zdjęć)/krótki
film/pracę literacką. Organizatorzy nie narzucają formy. 

2. Temat prac konkursowych: “NATURA-NAJDOSKONALSZY ARTYSTA”.



3. Prace  należy  dostarczać  do  sekretariatu  ZST  (ul.  Żwirki  i  Wigury  2,  Grodzisk
Wielkopolski 62-065 Grodzisk Wielkopolski).

4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wykluczenia z Konkursu  uczestników, którzy
wykonali prace zawierające:
a) treści obraźliwe,
b) nawoływanie do przemocy lub nietolerancji,
c)  treści naruszające prawa osób trzecich, w tym prawa autorskie.

5. Organizatorzy zapewniają atrakcyjne nagrody.

§ 6
  Dane osobowe

1. Dane  osobowe  uczestników  będą  przetwarzane  przez  Organizatora  zgodnie  
z  przepisami  Rozporządzenia  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  (ogólne  rozporządzenie  o  ochronie
danych, „RODO”) na potrzeby przeprowadzenia Konkursu na zasadach opisanych  
wRegulaminie,  
w szczególności wyłonienia zwycięzcy, wydania nagród oraz publikacji prac. 

2. Administratorem  danych  osobowych  przetwarzanych  w  powyższych  celach   są
Organizatorzy.

§ 7 
Warunki niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie

1. Uczestnicy  Konkursu  zobowiązani  są  do  przekazania  Organizatorom  (wraz
 z pracami konkursowymi):
a) oświadczenia rodziców/opiekunów prawnych o akceptacji Regulaminu
b) zgody rodziców/opiekunów na przetwarzanie danych osobowych.

2. Uczniowie pełnoletni podpisują wskazane wyżej dokumenty we własnym imieniu.

§ 8
Postanowienia końcowe

1. Regulamin  zostanie  opublikowany  na  stronach  internetowych  ZST  oraz
Nadleśnictwa Grodzisk i będzie dostępny we wskazanym miejscu do końca trwania
Konkursu.


