Regulamin konkursu plastycznego
„Dbam o bezpieczeństwo w domu, szkole i na ulicy”
§1
1. Organizatorem konkursu jest Gmina Tereszpol
2. Temat konkursu: „Dbam o bezpieczeństwo w domu, szkole i na ulicy”.
3. Konkurs realizowany jest w ramach projektu „BEZPIECZNA GMINA TERESZPOL”
dofinansowanego ze środków rezerwy celowej Ministerstwa Spraw wewnętrznych
i Administracji w ramach rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych
zachowań „Razem bezpieczniej”.
§2
Celem konkursu jest:
1) kształtowanie postaw pozwalających uczniom
własnegobezpieczeństwa;
2) rozwijanie zainteresowań i umiejętności plastycznych;
3) rozbudzanie postawy twórczej;
4) promowanie młodych talentów.
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§3
W konkursie mogą uczestniczyć uczniowie szkół podstawowych z terenu gminy Tereszpol.
Prace oceniane będą w dwóch kategoriach wiekowych:
1) kl. I – III
2) kl. IV - VII
§4
1. Prace plastyczne mogą być wykonane dowolną techniką (np. rysunek, grafika, malarstwo
itp.) oraz w dowolnym formacie.
2. Każda praca na odwrocie powinna być podpisana imieniem i nazwiskiem autora.
§5
1. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu 1 pracę.
2. W konkursie biorą udział wyłącznie prace wykonane indywidualnie, nigdzie dotąd
niepublikowane.
3. Każdy uczestnik konkursu ma obowiązek załączyć do pracy prawidłowo wypełniony
formularz zgłoszeniowy, zawierający dane uczestnika konkursu, a w szczególności: imię
i nazwisko autora, wiek, nazwę szkoły, imię i nazwisko nauczyciela pod kierunkiem, którego
praca została wykonana oraz zgodę na publikację pracy. Formularz zgłoszeniowy stanowi
załącznik do niniejszego Regulaminu i jest dostępny na stronie internetowej:
http://tereszpol.pl oraz w sekretariatach szkół.
6. Nadesłanie pracy oznacza akceptację przez uczestnika wszystkich warunków określonych
w niniejszym Regulaminie.

§6
1. Termin składania prac upływa z dniem 10 listopada 2017 r. Prace można złożyć
w Sekretariacie szkoły lub dostarczyć na adres:
Biblioteka Publiczna Gminy Tereszpol
ul. Długa 236 a
23-407 Tereszpol-Zaorenda
z dopiskiem „Dbam o bezpieczeństwo w domu, szkole i na ulicy”.
2. Uroczyste ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie nagród obędzie się w trakcie Gali
podsumowującej projekt „BEZPIECZNA GMINA TERESZPOL”. Organizatorzy nie
pokrywają kosztów dojazdu.
3. Laureaci konkursu zostaną poinformowani o wynikach konkursu w terminie do dnia
20 listopada 2017 r.
4. Z chwilą złożenia prac uczestnicy konkursu przenoszą na Gminę Tereszpol nieodpłatnie,
bezterminowo, bez ograniczeń co do terytorium wszelkie autorskie prawa majątkowe do prac,
stanowiących przedmiot konkursu, na wszystkich polach eksploatacji, o których mowa w art.
50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006
Nr 90, poz. 631, z późn. zm.). Przeniesienie autorskich praw majątkowych do prac powoduje
przeniesienie na Gminę Tereszpol własności oryginałów egzemplarzy tego utworu. Prace
zgłoszone do konkursu nie będą zwracane uczestnikom konkursu.
§7
1. Nadesłane prace oceni Jury konkursu powołane przez Wójta Gminy Tereszpol
2. Jako kryteria oceny prac posłużą:
1) identyfikacja z tematem;
2) inwencja twórcza;
3) siła wyrazu;
4) wartość estetyczna;
5) wykorzystanie różnych technik plastycznych.

§8
1. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy.
2. Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe.
3. Dla laureatów konkursu w poszczególnych kategoriach wiekowych przewidziano
następujące nagrody rzeczowe o wartości:
- I miejsce – do 200 zł,
- II miejsce – do 100 zł,
- III miejsce – do 50 zł.
4. Jury może dokonać innego podziału nagród niż określony powyżej. Jury może przyznać
także wyróżnienia.
5. Werdykt Jury jest ostateczny.
6. Gmina Tereszpol zastrzega sobie prawo do ekspozycji, a także reprodukcji prac
w materiałach i publikacjach bez zgody autora oraz zastrzega sobie prawo do udostępniania
prac innym podmiotom i instytucjom celem zorganizowania wystawy tematycznej.

§9
1. Wszystkie osoby biorące udział w konkursie wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Gminę
Tereszpol danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w zakresie związanym
z przeprowadzeniem Konkursu. Każdy z uczestników ma prawo wglądu do swoich danych
oraz ich poprawienia.
2. Gmina Tereszpol zastrzega sobie prawo do opublikowania imion, nazwisk oraz informacji
o uczestnikach konkursu.
3. Informacji związanych z organizacją i przebiegiem konkursu udziela Partner projektu –
Biblioteka Publiczna Gminy Tereszpol pod numerem telefonu: (84) 687 60 44 lub e – mail:
biblioteka@tereszpol.pl
4. Zastrzega się możliwość zmian niniejszego Regulaminu w trakcie trwania konkursu przez
Gminę Tereszpol.
5. Gminie Tereszpol przysługuje wyłączne prawo rozstrzygania sporów powstałych w trakcie
konkursu oraz do dokonywania wykładni i interpretacji niniejszego Regulaminu.

