Dębica, dnia 11 września 2018 r.

Szanowni Państwo,
Burmistrz Miasta Dębica Burmistrz Miasta Dębica Mariusz Szewczyk
zaprasza dzieci i młodzież z dębickich szkół do wzięcia udziału w Konkursie
na Plakat związany ze 100- leciem Odzyskania Niepodległości przez Polskę.
Zachęcamy dzieci i młodzież do zaprezentowania własnej twórczości,
a także do rozpoczęcia przygody z historią naszej Ojczyzny, również sztuką
tworzenia plakatu. Pogłębianie wiedzy i świadomości na temat wartości
swoich korzeni i tożsamości narodowej, nabywanie wiedzy dotyczącej
historii Polski są priorytetami w działalności placówek kultury. Serdecznie
zapraszamy wszystkich do zaangażowania się i zmobilizowania dzieci
i młodzieży do udziału w konkursie.
Celem konkursu jest uczczenie 100 – lecia odzyskania Niepodległości
przez Polskę, pielęgnowanie tradycji obchodów najważniejszych polskich
świąt państwowych oraz kształtowanie świadomości i postaw
patriotycznych poprzez formy przekazu artystycznego.
Z poważaniem
Mariusz Szewczyk
Burmistrz Miasta Dębicy

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO NA PLAKAT
Z OKAZJI 100 –LECIA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ POLSKĘ
I.
Organizator Konkursu
1. Organizatorem Konkursu plastycznego na plakat z okazji 100-lecia
odzyskania Niepodległości przez Polskę jest Gmina Miasta Dębica.
II. Termin Konkursu
1. Konkurs plastyczny na plakat z okazji 100-lecia odzyskania Niepodległości
przez Polskę trwa od 11 września 2018 do 10 października 2018 r.
2. Rozstrzygnięcie Konkursu i podanie wyników do publicznej wiadomości
nastąpi najpóźniej do 12 października 2018 r.
III. Cel Konkursu
1.
Celem konkursu jest propagowanie postaw patriotycznych wśród uczniów
szkół podstawowych, gimnazjalnych, kształtowanie poczucia świadomości
narodowej i szacunku wobec ojczyzny.
2.Popularyzacja i upowszechnianie wiedzy o historii Polski i walki narodu o
niepodległość, odzyskaniu przez Polskę niepodległości 11 listopada 1918
roku, najważniejszych postaciach związanych z tym wydarzeniem.
IV. Tematyka i format prac
1.Tematyka prac powinna być ujęta w ramy plastyczne przedstawiające
najważniejsze wydarzenia, postaci, które przyczyniły się do odzyskania przez
Polskę niepodległości w 1918 roku.
2. Praca powinna mieć formę plakatu.
3.Prace muszą być wykonane w formie A3 (297x420) lub A2
4.Możliwe jest wykorzystanie różnorodnych środków plastycznego przekazu,
m.in.: rysunku, malarstwa, collage-u.
V.Zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie
1. Konkurs ma charakter otwarty jednoetapowy.
2. Uczestnikami konkursu mogą być :

 I kategoria wiekowa: uczniowie klas I-III szkół podstawowych
 II kategoria wiekowa: uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych,
uczniowie gimnazjów.
Każda praca powinna posiadać formularz zgłoszeniowy z imieniem
i nazwiskiem autora, należy też podać nazwę szkoły oraz klasę, w jakiej uczy
się autor pracy, a także adres e-mail szkoły/rodzica oraz autora pracy.
Zgłoszeń dzieci dokonują szkoły lub rodzice.
3.Każda praca powinna posiadać na odwrotnej stronie czytelnie wypełnioną
i przyklejoną metryczkę identyfikacyjną.
4.Dyrektorzy szkół oraz nauczyciele zainteresowani udziałem w konkursie
informują uczniów i rodziców o jego Regulaminie.
5. Każda szkoła może wytypować do konkursu dowolną liczbę prac.
6. W terminie do 10 października prace należy przesłać lub dostarczyć
osobiście do Urzędu Miejskiego w Dębicy, Wydział Promocji, ul. Ratuszowa 2,
39-200 Dębica, do godz.15.30.
7. Do każdej z prac należy dołączyć metryczkę (załącznik nr 1 do Regulaminu).
8. Zgłoszone prace będą oceniane w kategoriach:
 I kategoria wiekowa: uczniowie klas I-III szkół podstawowych
 II kategoria wiekowa: uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych,
uczniowie gimnazjów.
9. Uczestnik konkursu może zgłosić jedną pracę w swojej kategorii wiekowej.
10. Zgłoszenie uznaje się za dostarczone w terminie, jeżeli zostanie
doręczone Organizatorowi drogą pocztową (decyduje data stempla
pocztowego) lub osobiście do dnia 10 października 2018 roku do godz. 15.30
11. Dane osobowe Uczestnika (imię, nazwisko, adres e-mail, telefon
kontaktowy), podane w formularzu zgłoszeniowym będą przetwarzane przez
Organizatora, będącego jednocześnie ich administratorem, zgodnie
z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(Dz. U. z 2002r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz zgodnie z art. 7 ust. 2
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia
2016 r. w zakresie i celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu, w
szczególności w celu komunikowania się z Uczestnikami, wydania nagród
oraz promocji Konkursu. Organizator niniejszym informuje, iż podanie

danych jest dobrowolne, a ponadto osobom, których dane dotyczą
przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych ich poprawienia oraz
wycofania.
VI. Nagrody w konkursie
1. Główną nagrodą w konkursie dla uczestników za zajęcie I miejsca w każdej
kategorii wiekowej jest rower.
2. W ramach konkursu Komisja wyłoni trzy najlepsze prace oraz wyróżnienia
w każdej kategorii wiekowej. Komisja zastrzega sobie prawo innego podziału
nagród.
3. Laureaci Konkursu mogą odebrać nagrody podczas finału Konkursu
lub w innym uzgodnionym terminie w siedzibie organizatora jedynie
za potwierdzeniem odbioru.

VI. Komisja Konkursowa
1.Zgłoszone prace w ramach Konkursu na plakat z okazji 100-lecia odzyskania
Niepodległości przez Polskę oceniać będzie Komisja Konkursowa powołana
przez Organizatora.
2. Komisja Konkursowa podejmuje decyzję większością głosów. W przypadku
równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego Komisji Konkursowej.
3. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i wiążąca oraz nie podlega
procedurze odwoławczej.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych i nieodpłatną publikację
zebranych materiałów
...........................................................................................................................
nazwa i adres placówki
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka
....................................................................................................................
imię i nazwisko autora
przez organizatorów konkursu zgodnie z Ustawą z 29 sierpnia 1997
o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2002r. nr 101, poz.
926 ze zm.) w celach związanych z organizacją konkursu.
Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie zebranych materiałów do
przygotowania publikacji poświęconej konkursowi pt.:
„Plakat z okazji 100-lecia odzyskania Niepodległości przez Polskę”

.............................................................................................
podpis rodzica/opiekuna prawnego dziecka biorącego udział w konkursie

Karta zgłoszenia

1.
2.
3.
4.
5.

Imię i nazwisko autora:.......................................................................................
Wiek autora: ......................................................................................................
Kategoria (I, II)....................................................................................................
Nazwa i adres szkoły………………………………………………………………………………..…….
Telefon do kontaktu ………………………………………………………………………………………
Potwierdzam znajomość regulaminu Konkursu Plastycznego
„Plakat z okazji 100-lecia odzyskania Niepodległości przez Polskę

.........................................................................................................
Miejscowość, data, podpis opiekuna/nauczyciela lub osoby biorącej udział w konkursie

