
REGULAMIN  POWIATOWEGO KONKURSU   
PLASTYCZNO - TECHNICZNEGO  NA MAKIETĘ  
,,NAJPIĘKNIEJSZEJ CHATY KRAINY W KARTĘ’’ 
pod patronatem Pawła Lisowskiego, starosty słupskiego 

 
1.Organizatorzy Konkursu: Szkoła Podstawowa im. Wincentego Witosa w Bierkowie, powiat 
słupski, Centrum Edukacji Regionalnej w Słupsku, Punkt Informacji Europejskiej Europe 
Direct – Słupsk.  

2. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem i zgodnie 
z powszechnie obowiązującymi zasadami prawa.  

3. Cele przyświecające konkursowi to: rozwijanie postawy poszanowania dziedzictwa 
kulturowego swojego regionu; kształcenie poczucia odpowiedzialności za pielęgnowanie 
tradycji i popularyzację dorobku poprzednich pokoleń; odkrywanie i rozwijanie zainteresowań 
różnymi dziedzinami sztuki regionalnej. 

4. Konkurs jest adresowany do uczniów szkół podstawowych powiatu słupskiego i będzie 
rozpatrywany w kategoriach  klas 1-8. Dopuszcza się możliwość rodzinnego wykonania pracy. 

5. Udział w konkursie oznacza akceptację jego warunków, wyrażonych w niniejszym 
regulaminie.  

II. PRZEPISY DOTYCZĄCE PRAC  

1. Praca konkursowa ma być makietą chaty o dowolnych wymiarach, wykonaną różną techniką. 
Do budowy można wykorzystać dowolny materiał np. styropian, tekturę, drewno, trzcinę, 
słomę, papier. Chata może być pojedynczą budowlą  lub zagrodą z budynkami gospodarczymi. 

2. Wykonaną pracę należy zmierzyć  (podać wymiary podstawy: długość i szerokość oraz 
wysokość konstrukcji), sfotografować z uwzględnieniem najistotniejszych wymiarów plus rzut 
z góry i nagrać ją na filmiku wideo w formacie mp4. Czas nagrania do jednej minuty. Cały 
materiał należy przesłać wraz kartą zgłoszenia na adresy: biuro@cer.slupsk.pl, 
dyrektor@cer.slupsk.pl, sekretariat@spbierkowo.pl,  Na podstawie przesłanych materiałów 
Jury konkursowe dokona oceny prac i podziału przewidzianych nagród finansowych 
i rzeczowych. Po zniesieniu ograniczeń związanych z pandemią koronawirusa wykonane prace 
trzeba będzie przesłać lub dostarczać na adres: SZKOŁA PODSTAWOWA im. W. WITOSA 
W BIERKOWIE  UL. GRODZKA 89 , 76-200 SŁUPSK , dopisek: Konkurs ,,Najpiękniejsza 
chata Krainy w Kratę”. Wtedy też zostanie zorganizowana wystawa pokonkursowa.  

3. Przesłane elektronicznie materiały ilustrujące wykonaną pracę bez karty zgłoszenia nie będą 
brały udziału w konkursie. 

 4. Prace zgłoszone do konkursu i przekazane organizatorom nie będą zwracane i pozostaną 
w zbiorach szkolnych. 



 5. Organizatorzy konkursu informują jego uczestników, że ich dane osobowe będą 
przechowywane i przetwarzane na podstawie wyrażonej dobrowolnie przez uczestnika 
Konkursu zgody, w siedzibie SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. W. WITOSA W BIERKOWIE  
UL. GRODZKA 89 , 76-200 SŁUPSK, wyłącznie w związku z wykonaniem postanowień 
niniejszego Regulaminu. Każdy z uczestników ma prawo do wglądu do swoich danych oraz 
ich poprawiania. 

 6. Wraz z materiałami ilustrującymi wykonaną pracę należy przesłać skan podpisanej klauzuli 
informacyjnej oraz oświadczenie zamieszczone pod wzorem karty: Wyrażam zgodę 
na przetwarzanie moich danych osobowych przez SZKOŁĘ PODSTAWOWĄ im. 
W. WITOSA W BIERKOWIE  UL. GRODZKA 89 , 76-200 SŁUPSK w celach wynikających 
z regulaminu tego Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 24 maja 2018 r. o ochronie danych 
osobowych (Dz.U.2018.1000. z późniejszymi  zmianami). Poprzez wysłanie materiałów 
ilustrujących wykonaną pracę, a następnie samej pracy na Konkurs nieodpłatnie przenoszę na 
SZKOŁĘ PODSTAWOWĄ im. W. WITOSA W BIERKOWIE  UL. GRODZKA 89 , 76-200 
SŁUPSK wszelkie autorskie prawa majątkowe do nich, na wszystkich polach eksploatacji, 
o których mowa w Ustawie z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych (Dz.U.2018.1191 z późn. zmianami). 

 7. W Konkursie mogą brać udział te prace, które do tej pory nie brały udziału w podobnych 
konkursach. 

 8. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dyskwalifikowania prac nie spełniających 
wymienionych wyżej wymogów. 

 9. Organizatorzy nie zwraca prac biorących udział w Konkursie, prac nagrodzonych, prac 
zdyskwalifikowanych jak również z niego wyłączonych.  

10. Mile widziane będzie przesłanie pod wskazane wyżej adresy e-mail zdjęć 
przedstawiających postępy w powstawaniu prac konkursowych. Zdjęcia należy opatrzyć 
inicjałami i miejscem zamieszkania.  

III. TERMINARZ  

1. Termin nadsyłania materiałów ilustrujących wykonaną pracę  mija 5 czerwca 2020 roku. 

2. Materiały wysłane  po terminie nie będą brane pod uwagę w Konkursie.  

4. Organizatorzy powołują Jury Konkursu.  

5. Ocena prac przez Jury - na podstawie przesłanych materiałów - nastąpi do 12 czerwca 2020 
roku.  

6. Decyzja Jury jest ostateczna i nie podlega weryfikacji. Jury zastrzega sobie prawo 
niewyłaniania zwycięzców, jak i przyznawania miejsc ex aequo. 

7. Wyniki Konkursu zostaną podane na stronach internetowych organizatorów konkursu.  



8. Wręczenie nagród nastąpi podczas wystawy pokonkursowej, o jej terminie uczestnicy 
konkursu zostaną poinformowani telefonicznie. 

Nagrody: 

I miejsce – 300 zł 

II miejsce – 250 zł 

III miejsce – 150 zł 

Trzy wyróżnienia po 100 zł 

Dodatkowo przyznane zostaną nagrody rzeczowe. 

 9. Organizatorzy uzyskują prawo do wielokrotnego umieszczania prac nadesłanych 
na Konkurs (oznaczonych imieniem i nazwiskiem autora) na wydawanych przez siebie 
materiałach informacyjnych i promocyjnych. 

 10. Uprawnienia, o których mowa powyżej przysługują Organizatorom nieodpłatnie, 
na podstawie oświadczeń złożonych przez autorów prac. 


