REGULAMIN KONKURSU na „Plakat antynikotynowy” organizowanego przez Zespół Szkół
Poligraficznych im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie
§ 1 Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin, zwany dalej "regulaminem", określa warunki uczestnictwa w konkursie
"Plakat antynikotynowy" zwanym dalej "Konkursem", oraz tryb przeprowadzania Konkursu.
2. Organizatorem Konkursu jest nauczyciel Zespół Szkół Poligraficznych im. Marszałka Józefa
Piłsudskiego w Warszawie pan Tomasz Sygara, zwany dalej "Organizatorem".
3. Celem Konkursu jest upowszechnianie wśród młodzieży wiedzy na temat szkodliwego
działania palenia oraz kształtowanie negatywnej postawy wobec ich używania.
4. Konkurs jest przeprowadzany w terminie od dnia 11 kwietnia 2016r. (dzieo ogłoszenia
Konkursu) do dnia 25 kwietnia 2016r. do godziny 23.59 (dzieo zakooczenia składania
zgłoszeo).
5. Zgłoszenia wraz z załącznikiem, o którym mowa w §3 ust. 4 a) i b) należy doręczyd
Organizatorowi do dnia 25 kwietnia 2016 roku do godz.23:59.
6. Udział w konkursie mogą wziąd wyłącznie uczniowie Zespołu Szkół Poligraficznych
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie.

§ 2 Przedmiot Konkursu
1. Przedmiotem Konkursu jest wykonanie przez uczniów szkoły plakatu zwanego dalej „pracą
konkursową”, którego treścią będzie historia pod tytułem: „Plakat antynikotynowy szkodzi
twojemu życiu i zdrowiu”.
2. Pracę konkursową należy wykonad na jednej kartce w formacie A3.
3. Praca konkursowa może byd wykonana w dowolnej formie i technice.
4. Praca konkursowa powinna zawierad wskazanie jej autora lub autorów.
5. Praca konkursowa nie może brad udziału w innych konkursach.
§ 3 Warunki uczestnictwa i przebieg Konkursu
1. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest doręczenie drogą elektroniczną na adres e-mail
organizatora: t.sygara@zspoligraf.pl, do dnia 25 kwietnia 2016 roku do godz. 23:59
a. zgłoszenia do Konkursu wraz z załącznikami, o których mowa w §3 ust. 4 a) i b).
b. pracy konkursowej wykonanej zgodnie z § 2 punkt 1-3.
2. Praca konkursowa powinien zostad przesłany w formacie *.pdf lub w formacie graficznym
*.png, *.jpg., *.eps, *.ai
3. Uczestnik Konkursu do zgłoszenia dołącza również:
a. Oświadczenie lub skan oświadczenia o wyrażeniu zgody na nieodpłatne przeniesienie
praw autorskich na Organizatora Konkursu. Wzór oświadczenia określa załącznik
nr 1 do regulaminu;
b. w przypadku, gdy praca konkursowa będzie zawierała wizerunek lub wypowiedzi
osób, również zgody lub skan zgód tych osób na nieodpłatne wykorzystanie ich
wizerunku i wypowiedzi za pomocą środków masowego przekazu lub środków
elektronicznych we wszelkich działaniach promocyjnych Organizatora. Wzór
oświadczenia określa załącznik nr 2 do regulaminu – w przypadku osoby pełnoletniej;
w przypadku osoby niepełnoletniej oświadczenie składają jej rodzice lub
przedstawiciele ustawowi zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 3 do
regulaminu.
4. Uczestnicy Konkursu zobowiązani są dostarczyd do dnia 25 kwietnia 2016 Organizatorowi:
a. oryginały oświadczeo o których mowa w § 3 pkt. 4 a) i b);
b. oryginały prac konkursowych.
5. Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.
6. Konkurs składa się z jednego, centralnego etapu.
7. Konkurs ma charakter zamknięty i skierowany jest wyłącznie do uczniów Zespołu Szkół
Poligraficznych im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie.

8. Na zakooczenie Konkursu, Komisja Konkursowa, o której mowa w § 4, wyłoni spośród
wszystkich uczestników trzech laureatów.
9. Przy ocenie prac konkursowych Komisja Konkursowa weźmie pod uwagę następujące
kryteria:
 zgodnośd z tematyką konkursu;
 pomysłowośd;
 ukazanie, że palenie jest szkodliwe;
 ciekawy sposób ujęcia tematu.
10. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi do dnia 30 kwietnia 2016r. poprzez ich umieszczenie
na stronie internetowej Organizatora.
11. Uczestnicy Konkursu zgłaszający pracę konkursową do Konkursu oraz osoby biorące udział
w jej przygotowaniu nie są uprawnieni do otrzymania z tego tytułu wynagrodzenia od
Organizatora Konkursu.
12. Odpowiedzialnośd za naruszenie praw osób trzecich do pracy konkursowej nadesłanej na
Konkurs lub praw osób, których wizerunek został wykorzystany, w całości obciąża Uczestnika
Konkursu.

§ 4 Komisja Konkursowa
1. W celu zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu oraz wyłonienia jego
laureatów Organizator powoła Komisję Konkursową.
2. Komisja konkursowa w składzie:
 Nauczyciel praktycznej nauki zawodu: Tomasz Sygara;
 Nauczyciel praktycznej nauki zawodu: Anna Małyska;
 Nauczyciel praktycznej nauki zawodu: Daria Słówioska-Kettner;
3. Przewodniczący kieruje pracą Komisji Konkursowej, ustala miejsce i terminy obrad oraz
harmonogram prac.
4. Komisja Konkursowa obraduje na posiedzeniach zamkniętych.
5. Uchwała Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
§ 5 Nagrody w Konkursie
1. Nagrody w Konkursie zostaną przyznane za trzy pierwsze miejsca.
2. Nagrodami w konkursie są książki.
3. W przypadku rezygnacji przez laureata z nagrody, Organizator zastrzega sobie prawo do
przekazania nagrody innemu uczestnikowi Konkursu, który spełnił wszystkie wymagania
konkursowe.
4. Nie jest możliwe odstąpienie prawa do nagrody osobom trzecim. Nie jest możliwe
wypłacenie równowartości nagrody. Rezygnacja z części nagrody jest równoznaczna
z rezygnacją z całości nagrody.
5. Komisja Konkursowa może przyznad nagrodę specjalną.
§ 6 Postanowienia koocowe
1. Zgłoszenie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
2. Organizator Konkursu może wprowadzad zmiany w regulaminie, nie naruszając ogólnych
zasad Konkursu.
3. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za odwołanie Konkursu bądź zmiany w
harmonogramie jego przeprowadzenia, które wynikły z przyczyn od niego niezależnych.
4. Sprawy dotyczące Konkursu, nieuregulowane w regulaminie, są rozstrzygane przez
Organizatora.
5. Wszystkie dokumenty, informacje oraz zmiany dotyczące Konkursu będą publikowane na
stronie internetowej www.zspoligraf.pl
6. Prace zgłoszone do Konkursu pozostają u Organizatora.

Załączniki do regulaminu:
1. oświadczenie o nieodpłatnym przeniesieniu praw autorskich na Organizatora Konkursu oraz
przetwarzaniu danych osobowych;
2. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz wykorzystanie
wizerunku (osoby pełnoletnie);
3. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz wykorzystanie
wizerunku (osoby niepełnoletnie).

