REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO
„Kokarda Narodowa a współczesny patriotyzm”

§1
Organizatorzy konkursu
1. Organizatorami konkursu „Kokarda Narodowa a współczesny patriotyzm”, zwanego
dalej Konkursem, są:
a) Aquanet SA, z siedzibą przy ulicy Dolna Wilda 126 w Poznaniu 61-492
b) ENEA Operator Sp. z o.o., z siedzibą przy ulicy Strzeszyńskiej 58 w Poznaniu 60-479
c) MPK Poznań Sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Głogowskiej 131/133 w Poznaniu 60-244
d) Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy M. Kasprzaka 25 w
Warszawie 01-224
2. Konkurs organizowany jest w ramach Projektu „Przypnij kokardę - 97 rocznica
wybuchu Powstania Wielkopolskiego”.
3. Konkurs jest organizowany na terenie Województwa Wielkopolskiego.
§2
Termin konkursu
1. Konkurs trwa od 9 grudnia br. do 29 lutego 2016 r.
2. Rozstrzygnięcie Konkursu i podanie wyników do publicznej wiadomości nastąpi
najpóźniej do 15 marca 2016 r.
3. Nagrody zostaną przekazane zwycięskim szkołom najpóźniej do końca marca 2016 r.
§3
Cel Konkursu
Głównym założeniem Konkursu jest propagowanie wiedzy dotyczącej Powstania
Wielkopolskiego wśród młodzieży. Ma on na celu kształtowanie postaw patriotycznych,
poprzez zachęcenie uczestników do zdobywania wiedzy o najważniejszym wydarzeniu
historycznym w regionie, który zamieszkują. Ponadto organizatorzy pragną zadbać o rozwój
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plastyczny uczestników Konkursu, jednocześnie dając szansę zdobycia nagród dla szkół, które
będą reprezentować.
§4
Tematyka i format prac
1. Praca plastyczna wykonana dowolną techniką, na papierze formatu A1, A2.
2. Tematem pracy jest plastyczna interpretacja rozumienia idei patriotyzmu.
3. Praca musi zawierać Kokardę Narodową jako element kompozycji.
§5
Zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie
1. W Konkursie udział może wziąć młodzież, która uczęszcza do szkół gimnazjalnych,
znajdujących się na terenie województwa Wielkopolskiego.
2. Dyrektorzy szkół oraz nauczyciele zainteresowani udziałem w Konkursie informują
uczniów o jego Regulaminie.
3. Każda szkoła przystępująca do Konkursu może złożyć tylko jedną pracę.
4. Szkołę może reprezentować jeden uczeń lub grupa uczniów (maksymalnie 4 os.).
5. O wyborze reprezentanta decyduje szkoła przystępująca do Konkursu.
6. Do każdej z prac należy dołączyć formularz zgłoszenia (załącznik do Regulaminu).
7. W terminie do 29 lutego 2016 r. prace należy przesłać na adres:
ENEA Operator Sp. z o.o., ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań z dopiskiem:
Konkurs-Kokarda
8. Dane osobowe Uczestnika (imię, nazwisko, adres e-mail, adres kontaktowy, telefon),
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.), 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 oraz
ich poprawienia.
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§6
Komisja Konkursowa
1. Zgłoszone prace w ramach Konkursu oceniać będzie Komisja Konkursowa powołana
przez Organizatorów.
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.

§7
Ogłoszenie wyników Konkursu
1. Informacja o wynikach Konkursu zostanie przesłana na podany w metryczce adres
poczty elektronicznej w terminie do 15 marca 2016 r. oraz zamieszczona na:
FACEBOOK.COM/PRZYPNIJKOKARDE

2. Zwycięskie prace zostaną opublikowane na: FACEBOOK.COM/PRZYPNIJKOKARDE

§8
Nagrody
1. Komisja Konkursowa spośród zgłoszonych prac dokona wyboru 3 najlepszych prac
i przyzna nagrody:
1 miejsce – nagroda 5 000 zł
2 miejsce – nagroda 3 000 zł
3 miejsce – nagroda 2 000 zł
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2. Nagrody pieniężne zostaną przekazane przez organizatorów zwycięskim szkołom,
natomiast sami uczestnicy (uczniowie) zostaną obdarowani drobnymi upominkami
firmowymi.
3. Zwycięskie szkoły są zobowiązane do odprowadzenia podatku od wartości
otrzymanych nagród.

§9
Postanowienia końcowe
1. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za odwołanie, zmianę terminu lub
zmianę warunków Konkursu w wyniku nieprzewidywalnych okoliczności.
2. Nadesłane w ramach Konkursu prace nie będą zwracane autorom.
3. Organizator zastrzega sobie prawo wykorzystania prac uczestników Konkursu do
nieodpłatnej publikacji z zachowaniem praw autorskich.
4. O wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyduje
Organizator.
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FORMULARZ ZGŁOSZENIA

KONKURSU PLASTYCZNEGO
„Kokarda Narodowa a współczesny patriotyzm”
……………………………………………
miejscowość, data
pieczątka szkoły

……………………………….

SZKOŁA
(PEŁNA NAZWA)

ADRES SZKOŁY

IMIĘ I NAZWISKO
UCZNIA/UCZNIÓW

IMIĘ I NAZWISKO NAUCZYCIELA/
OPIEKUNA PRACY

KONTAKT DO NAUCZYCIELA/
OPIEKUNA

TEL.:
E-MAIL:

5

