Regulamin Konkursu Plastycznego dla Dzieci
„Bezpiecznie z prądem”
Dla dzieci klas I-III szkól podstawowych powiatu grójeckiego
§1
Temat i cel Konkursu
1. Konkurs ogłoszony jest pod hasłem: „Bezpiecznie z prądem”
2. Cele Konkursu:
1) Promowanie wśród najmłodszych uczniów szkół podstawowych bezpiecznego
korzystania z prądu elektrycznego i zagrożeń wynikających z jego
niewłaściwego użytkowania.
2) Popularyzowanie zachowań związanych z bezpiecznym użytkowaniem
urządzeń zasilanych prądem elektrycznym.
§2
Organizator i Współorganizatorzy Konkursu
1. Głównym Organizatorem konkursu jest firma PHU EL-BO s.c. Bogusława
Wąsiewicz, Elżbieta Prykiel z siedzibą w Grójcu przy Al. Niepodległości 91.
2. Opiekę medialną nad konkursem sprawuje gazeta Jabłonka, na łamach której
opublikowana będzie relacja z wręczenia nagród oraz artykuł poświęcony
laureatom konkursu.
§3
Uczestnicy Konkursu
1. Uczestnikami Konkursu mogą być uczniowie klas I – III szkół podstawowych z
powiatu grójeckiego.
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§4
Zadanie Konkursowe
Zadaniem Konkursowym jest wykonanie pracy plastycznej w dowolnej technice, o
tematyce związanej z bezpiecznym użytkowaniem prądu elektrycznego w tym
przede wszystkim bezpiecznego korzystania z urządzeń elektrycznych oraz
zagrożeń wynikających z ich użytkowania.
Praca powinna być wykonana z materiałów trwałych gwarantujących odporność na
zniszczenie w czasie transportu i przechowywania.
Prac nie należy oprawiać.
Praca powinna być wykonana indywidualnie przez uczestnika konkursu.
Uczestnik może zgłosić do konkursu jedną pracę plastyczną.
Praca plastyczna powinna być trwale opisana na odwrocie imieniem i nazwiskiem
uczestnika konkursu wraz z podaną klasą oraz szkołą do której uczęszcza uczestnik.
Do pracy konkursowej powinien być dołączony formularz zgłoszeniowy stanowiący
załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. Praca bez dołączonego formularza nie
może brać udziału w konkursie.
Pracę zgłasza szkoła, rodzic lub opiekun prawny dziecka ewentualnie samo dziecko
biorące udział w konkursie.

§5
Kryteria oceny
Przy ocenie prac konkursowych komisje konkursowe wezmą pod uwagę:
a) zgodność z tematyką konkursu i jej trafne przedstawienie (max. 6 pkt.);
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b) walory estetyczne pracy (max. 4 pkt.)

§6
Termin nadsyłania prac
1. Prace należy przysyłać lub dostarczać osobiście do siedziby firmy EL-BO, Aleja
Niepodległości 91, 05-600 Grójec.
2. Ostateczny termin nadsyłania prac upływa dnia 15 maja 2017r
3. Osobami do kontaktu z ramienia firmy EL-BO są Panie Małgorzata Maciak i
Dominika Chomińska, telefon 48 /664-32-53.
§7
Nagrody
1. Nagrody rzeczowe otrzyma 10 laureatów od miejsca 1 do 10.
2. Fundatorem nagród dla laureatów jest firma PHU EL-BO s.c. B.Wąsiewicz, E.
Prykiel.
3. Przewidziana jest także nagroda rzeczowa dla klasy do której uczęszcza laureat
zajmujący 1 miejsce w konkursie. Nagroda rzeczowa ustalona będzie z
wychowawcą klasy.
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§8
Rozstrzygnięcie konkursu
Sprawdzenie prac i wyłonienie laureatów konkursu dokonuje komisja konkursowa
składająca się z minimum trzech osób.
Przewodniczącym komisji konkursowej jest przedstawiciel firmy EL-BO.
Do zadań komisji konkursowych należy: czuwanie nad prawidłowym przebiegiem
konkursu, sporządzenie protokołu komisji konkursowej o wynikach, zakup nagród,
wręczenie nagród laureatom, sporządzenie pokwitowania odbioru nagród,
rozliczenie poniesionych wydatków.
Komisja może dokonać innego podziału nagród w zależności od merytorycznej
oceny prac.

§9
Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród
1. Ogłoszenie wyników nastąpi do dnia 30 maja 2017 r a sposób wręczenia nagród
zostanie ustalony przez organizatora.
2. Otrzymanie nagród dla laureatów kwitują rodzice lub opiekunowie prawni
uczestnika konkursu.
3. Otrzymanie nagrody dla klasy kwituje wychowawca lub dyrektor szkoły, z której
pochodzi laureat 1 miejsca.
4. Miejsce i termin uroczystego wręczenia nagród zostanie ustalone i przekazane do
wiadomości wszystkim laureatom konkursu indywidualnie.

§ 10
Postanowienia końcowe
1. Organizator nie przewiduje zwrotu dostarczonych prac; z chwilą zgłoszenia ich do
konkursu wszelkie autorskie prawa majątkowe i niemajątkowe nieodpłatnie
przechodzą na organizatora – firmę PHU EL-BO s.c. B.Wąsiewicz, E. Prykiel. Prace
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mogą być wykorzystane i powielane do różnych publikacji, bez dodatkowej zgody
autorów i ich opiekunów. Powyższe postanowienie dotyczy wyłącznie prac
nagrodzonych w konkursie.
Do konkursu nie będą dopuszczone prace, które zawierają treści niezgodne
z prawem, posiadają znamiona plagiatu lub mogą prowadzić do naruszenia praw
innych osób.
Przystąpienie do konkursu oznacza akceptację Regulaminu oraz wyrażenie zgody
rodziców/ opiekunów prawnych uczestnika na przechowywanie i przetwarzanie
danych osobowych ich dziecka przez organizatora (zgodnie z ustawą z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922), a także
na publikację wizerunku dziecka oraz jego pracy w zakresie niezbędnym do
realizacji celów związanych z konkursem.
Sprawy nie objęte niniejszym Regulaminem rozstrzyga Centralna Komisja
Konkursowa, której decyzje są ostateczne.
Regulamin konkursu jest dostępny m.in. na stronie internetowej redakcji gazety
Jabłonka (www.jablonka.info) oraz firmy EL-BO (www.el-bo.com.pl).
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Załącznik Nr 1a
do Regulaminu Konkursu

KARTA ZGŁOSZENIA UDZIAŁU W
KONKURSIE PLASTYCZNYM DLA DZIECI KLAS I - III
,,BEZPIECZNIE Z PRĄDEM ELEKTRYCZNYM”
.................................................................................................................................................
(Imię i nazwisko uczestnika)

..................................................................................................................................................
(szkoła podstawowa i klasa)

Opiekun (osoba do kontaktów):
......................................................................
(imię i nazwisko)

Kontakt (adres, telefon, e-mail):
............................................................................
............................................................................
............................................................................

Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem VII Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci pod
hasłem: "Bezpiecznie na wsi to podstawa– środki chemiczne to nie zabawa", dostępnym m.in. na stronie
internetowej Kasy www.krus.gov.pl i w jednostkach terenowych KRUS. Jednocześnie akceptuję treść § 7,
pkt. 3 regulaminu: "Rodzice / opiekunowie prawni uczestników konkursu wyróżnionych nagrodami o
wartości powyżej 760,00 zł zobowiązani są do uiszczenia 10 % wartości nagród brutto tytułem podatku
dochodowego, zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2016 r.,
poz.2032)".
Ponadto wyrażam zgodę na podawanie do publicznej wiadomości imienia i nazwiska dziecka, informacji
o zajętym miejscu oraz jego wizerunku, wyłącznie do celów związanych z przebiegiem Konkursu i
upowszechnianiem informacji o jego rozstrzygnięciu (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych –
Dz.U. z 2016 r., poz. 922).

........................................
(podpis rodzica lub opiekuna prawnego)
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