Regulamin konkursu plastycznego na plakat upowszechniający
Powszechną Deklaracje Praw Człowieka

1. Postanowienia ogólne:
Przedmiotem konkursu plastycznego jest wykonanie plakatu na temat Powszechnej Deklaracji
Praw Człowieka. Plakat powinien być przygotowany w formie myślografiki.
2. Organizator konkursu: Urząd Miejski w Chojnicach i Miejska Biblioteka Publiczna
w Chojnicach.

3. Zakres tematyczny:
Autorzy prac mają zachęcić innych do zapoznania się z treścią Powszechnej Deklaracji Praw
Człowieka i zainteresować tematyką Praw Człowieka.

4. Cele konkursu:


edukacja w zakresie Praw Człowieka



wzrost poziomu świadomości społecznej dotyczącej zapisów Powszechnej Deklaracji
Praw Człowieka

5.Zasięg i warunki uczestnictwa w konkursie:


konkurs skierowany jest do dzieci klas IV-VIII szkół podstawowych z Gminy
Miejskiej Chojnice



autorem pracy może być tylko jedna osoba



do konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie plakaty autorstwa uczestnika,
nienaruszające praw autorskich osób trzecich, nigdzie poprzednio niepublikowane

6. Plakat wykonany może być w dowolnej technice plastycznej (rysunek, malarstwo, collage,
grafika komputerowa) lub techniką mieszaną.
7. Minimalny format plakatów to kartka A3.
8. Zasady oceny: oceniane będą tylko indywidualne, własnoręcznie wykonane prace.

Sposób oceny prac:
•

zgodność wykonanych prac z regulaminem

•

poprawność merytoryczna

•

pomysłowość

•

czytelność przekazu

•

estetyka wykonania (czystość i staranność wykonania prac, brak zagnieceń, plam itp.)

9. Prace opatrzone imieniem i nazwiskiem ucznia oraz telefonem kontaktowym do rodzica lub
opiekuna prawnego należy dostarczyć do Czytelni MBP w Chojnicach, ul. Wysoka 3, pokój
nr 104, w godzinach otwarcia działu, od dnia ogłoszenia konkursu do dnia 10.01.2019 r.
10. Do pracy należy dołączyć oświadczenie podpisane przez rodzica lub prawnego opiekuna
uczestnika konkursu, którego wzór stanowi załącznik do Regulaminu.
11.Autorzy najlepszych trzech prac otrzymają nagrody rzeczowe i dyplomy uznania.
12.Wszystkie osoby biorące udział w konkursie zgadzają się na opublikowanie imienia,
nazwiska i na stronach internetowych Urzędu Miejskiego w Chojnicach i Miejskiej Biblioteki
Publicznej.
13.Wszystkie nadesłane prace plastyczne stają się własnością organizatora.
14.Decyzje jury są ostateczne i prawnie wiążące dla wszystkich uczestników. Żadne
odwołania nie zostaną uwzględnione.
15. Zgłoszenie jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez uczestnika warunków Konkursu
określonych w niniejszym regulaminie. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem
określającym zasady Konkursu.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wykorzystania prac do potrzeb konkursu i
promocji Urzędu Miejskiego w Chojnicach i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chojnicach (na
podstawie Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych: Dz.U. z dnia 23
lutego 1994 r. Nr 24. poz. 83, art. 41.51,64,65).

Załącznik do Regulaminu

……………………………………, data……………………………………

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU I DANYCH
OSOBOWYCH DZIECKA
Oświadczam, że wyrażam zgodę na dysponowanie zdjęciem zawierającym wizerunek mojego
syna/córki ………………………………………………..…… oraz podanymi na potrzeby
konkursu danymi osobowymi mojego dziecka do promocji Urzędu Miejskiego w Chojnicach
oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chojnicach, a także wykorzystanie tego wizerunku i
danych poprzez publikowanie zdjęć/filmów/nagrań dźwiękowych na stronach internetowych,
w prasie, portalach, tablicach informacyjnych. Zgoda nie jest ograniczona czasowo ani
terytorialnie.

............................................................................
(podpis rodzica lub opiekuna prawnego)

