
  
 

 

Regulamin 
 konkursu plastycznego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych na plakat 
z okazji  Światowego Dnia Osób z Zespołem Downa organizowanego przez 

Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób z Zespołem Downa „Wielkie Serce”, 
w ramach projektu „Wiosenne zabawy kulturalne”- kampania społeczno-

kulturalna promująca integrację osób niepełnosprawnych z okazji 
Światowego Dnia Osób z Zespołem  Downa” współfinansowanego przez 

Zarząd Powiatu Bielskiego 

 
1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie „Wielkie Serce” 

2. Celem konkursu jest zainteresowanie młodzieży szkół ponadgimnazjalnych problematyką osób  
z zespołem Downa. 

3. Konkurs będzie przeprowadzony na poziomie szkół ponadgimnazjalnych. 

4. W konkursie nie mogą brać udziału dzieci organizatorów konkursu.  

5. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwać będzie Komisja Konkursowa powołana przez 
zarząd Stowarzyszenia „Wielkie Serce”. 

6. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie podlegają weryfikacji lub zaskarżeniu. 

7. Zadaniem uczestników jest opracowanie graficzne plakatu informującego, że 21 marca jest 
Światowym Dniem Osób z Zespołem Downa 

a) forma pracy –  Prace mogą być wykonane przy wykorzystaniu dowolnej techniki plastycznej 
i dostarczone w wersji papierowej (format A3) oraz w wersji  elektronicznej na płycie CD 

b) dyskwalifikacji podlegają prace, które były: 

  - wcześniej zgłaszane w innych konkursach, 

  - opublikowane w całości lub w części przed rozstrzygnięciem konkursu, 

c) praca oceniana jest w skali pięciostopniowej (1–5) według następujących                                        
kryteriów: zgodność z tematem, wartość artystyczna,  stosowanie poprawnej terminologii, 
poprawność językowa; 

8. Na konkurs można przesłać dowolną ilość prac z jednej placówki – prace zbiorowe nie będą 
oceniane. 

9. Komisja Konkursowa podaje do wiadomości miejsce przesłania prac, wyłania najlepsze prace, 
nagradza je; w przypadku dużej liczby nadesłanych prac komisja dokona wstępnej selekcji 
i zakwalifikuje najlepsze prace do ścisłego finału.  

10. Nagrody: 

Komisja nagrodzi 1 najlepszą pracę. Nagrodą  dla laureata – autora najlepszego plakatu jest 
aparat fotograficzny marki NIKON oraz nagrodzona praca zostanie opublikowana 
i wydrukowana.   

11. Terminarz konkursu: 

a) 22 luty 2013 r. - ogłoszenie konkursu, 

b) do 8 marca 2013  r. - przesłanie prac - praca winna być opatrzona metryką – kartą zgłoszenia 
( w załączeniu ) na adres siedziby stowarzyszenia tj. ul. Słowackiego 45, 43-300 Bielsko-Biała, 
z adnotacją „konkurs plastyczny”. Prace przesłane po terminie nie będą oceniane. 



c) do 18 marca 2013 r. – ogłoszenie wyników konkursu na stronie internetowej Stowarzyszenia 
Wielkie serce, 

d) 21 marca 2013 r. w Szkole Podstawowej nr 5 w Czechowicach-Dziedzicach nastąpi wręczenie 
nagrody- laureat konkursu zostanie powiadomiony telefonicznie.  

12. Nadesłane w ramach konkursu prace nie będą zwracane. Organizatorzy zastrzegają sobie 
prawo  publikowania i reprodukowania nadesłanych prac konkursowych bez wypłacania 
honorariów autorskich. Nagrodzona praca  przechodzi na własność organizatorów.   

12. Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania danych 
i wizerunku autora nagrodzonej pracy w celach promocyjnych stowarzyszenia. 

13. Nadesłanie pracy jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. 

14. Autorzy zachowują prawo do samodzielnej publikacji prac konkursowych po zakończeniu 
konkursu za wyjątkiem autora pracy nagrodzonej, który powinien uzyskać zgodę Stowarzyszenia 
(zgodnie z pkt 12 regulaminu)  na samodzielna publikację pracy .  

15. Dane osobowe uczestników konkursu są chronione zgodnie z ustawą z 29 października 
1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.). 

16. Wszelkie informacje o konkursie, komunikaty Komisji Konkursowej oraz materiały konkursowe 
będą publikowane na stronie internetowej www.wielkie-serce.pl 

17. We wszelkich sprawach związanych z konkursem można kontaktować się z Panią Małgorzatą 
Martyniak – 662374490. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.wielkie-serce.pl/


Karta Zgłoszenia 
na konkurs plastyczny  

z okazji Światowego Dnia Osób z Zespołem Downa 
organizowany przez Stowarzyszenie Rodzin Przyjaciół Osób z Zespołem Downa 

 „Wielkie serce” 

 
 

Tytuł pracy zgłoszonej na konkurs: 
 
 

Imię i nazwisko autora: 

tel. do kontaktu: 

Imię i nazwisko opiekuna: 

Szkoła: 

Adres szkoły: 

Telefon i adres e-mail szkoły: 

 

 ….................................  …......................................  

         podpis opiekuna                    podpis autora 

 

OŚWIADCZENIE 

 

  Oświadczam, iż wyrażam zgodę  na przetwarzanie danych osobowych 

moich/mojego dziecka* ….......................................................................... zgodnie z Ustawą 

o ochronie danych osobowych ( Dz. U. Z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami ) 

zgodnie z założeniami regulaminu konkursu plastycznego z okazji Światowego Dnia Osób 

z Zespołem Downa organizowanego przez Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób z Zespołem 

Downa „Wielkie serce” w ramach projektu „Wiosenne zabawy kulturalne”. 

 

        

    …........................................................................... 

    podpis autora pracy lub rodzica /opiekuna prawnego 

 
*niepotrzebne skreślić 


