Regulamin konkursu plastycznego
„Patron naszej Szkoły” organizowanego przez Bibliotekę Główną
Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
oraz Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich Oddział w Krakowie.

Organizator
1. Organizatorem konkursu pt.: „Patron naszej Szkoły” (dalej zwany Konkursem) jest Biblioteka
Główna Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie oraz
Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich Oddział w Krakowie (dalej zwany
Organizatorem). Konkurs jest wydarzeniem towarzyszącym warsztatom „Nowoczesny
nauczyciel we współczesnej szkole” współorganizowanym przez Bibliotekę Główną
Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie oraz Towarzystwo
Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich Oddział w Krakowie.
Cele konkursu
2. Propagowanie i rozwijanie aktywności artystycznej wśród dzieci i młodzieży w wieku
szkolnym.
3. Rozbudzanie twórczej inwencji ucznia oraz kształtowanie samodzielnego i twórczego
myślenia.
4. Zachęcenie dzieci i młodzieży do poznawania historii i biografii patrona swojej Szkoły.
5. Kształtowanie umiejętności właściwego wykorzystania tekstów historycznych.
6. Rozwijanie umiejętności wykorzystywania technologii informacyjnej do pracy z tekstem,
fotografią i multimediami.
7. Zachęcenie do czytania książek i prasy lokalnej.
8. Rozwijanie umiejętności pracy w grupie.
Zasady konkursu
1. Konkurs skierowany jest do uczniów klas I – III oraz IV –VI szkoły podstawowej, a także
młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
2. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych z terenu województwa
małopolskiego, a także uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu
Rzeczpospolitej Polskiej.
3. Zadaniem Uczestników Konkursu jest zilustrowanie podanego tematu w sposób zgodny
z techniką przypisaną dla każdej grupy wiekowej:
a. Uczniowie klas I-III Szkół Podstawowych: wykonanie przestrzennej pracy plastycznej
obrazującej życie lub ważne wydarzenie z życia, lub związane z działalnością patrona
swojej szkoły. Maksymalne wymiary pracy zgłaszanej do Konkursu nie mogą
przekroczyć w żadnym z wymiarów (wysokość/głębokość/szerokość) 30 cm.
b. Uczniowie klas IV-VI Szkół Podstawowych: wykonanie komiksu (w wersji papierowej
lub elektronicznej). Historia powinna stanowić zamkniętą całość, obrazować życie lub

ważne wydarzenie z życia bądź związane z działalnością patrona swojej szkoły.
Komiks powinien składać się nie więcej niż z 30 obrazków (scen), może być
wykonany dowolną techniką plastyczną. Prace papierowe powinny być umieszczone
na kartce/kartkach formatu nie większym niż A3, prace w formie elektronicznej
powinny być zapisane w jednym pliku w formacie PDF na stronie/stronach formatu
nie większym niż A3.
c. Uczniowie gimnazjum: wykonanie reportażu zdjęciowego związanego tematycznie
z patronem szkoły, wraz z opisem. Reportaż powinien stanowić spójną całość i być
zapisany w jednym pliku (np. prezentacji programu PowerPoint). Reportaż może
składać się z nie więcej niż 30 zdjęć.
d. Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych: wykonanie filmu wideo. Film może być
zapisem wywiadu, reportażu, inscenizacji, zabawnej sytuacji, ciekawej historii itp.
związanej z patronem szkoły. Film może być wykonany przy pomocy kamery wideo,
aparatu fotograficznego, telefonu komórkowego lub innego urządzenia
rejestrującego. Plik zawierający zgłaszany na konkurs film powinien być zapisany
w formacie AVI lub MPEG i spełniać wszystkie kryteria wymagane do publikacji
w serwisie youtube.com. Czas trwania filmu nie może być dłuższy niż 5 minut.
4. Zgłaszane prace powinny być wykonane w Zespołach od 3 do 6 osób. O wielkości Zespołu
Uczestnicy
decydują samodzielnie. Każdy Zespół powinien posiadać Szkolnego
Koordynatora, którym jest nauczyciel danej placówki. Koordynator odpowiada za
zgłoszoną pracę przez Uczestników.
5. Każdy Zespół powinien wykonać pracę samodzielnie.
6. Każdy Zespół może zgłosić do Konkursu tylko jedną pracę. Każdy Uczestnik może być
członkiem tylko jednego Zespołu.
7. Szkolny Koordynator nie może być członkiem Zespołu Uczestników Konkursu, może
natomiast sprawować opiekę nad kilkoma Zespołami Uczestników Konkursu.
8. Prace składać należy do 11 marca 2016 r. Prace można składać osobiście w Oddziale
Informacji Naukowej Biblioteki Głównej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie,
ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków, pok. 72 od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-19:00
i w soboty od 9:00 do 15:00.
9. Prace mogą być również nadesłane drogą pocztową na powyższy adres Organizatora.
10. Prace zgłaszane w formie elektronicznej powinny być nagrane na nośniku cyfrowym (płyta
CD/DVD, pendrive, lub inny nośnik pamięci flash). Organizator nie ponosi
odpowiedzialności za niemożność odtworzenia pracy zapisanej na nośniku elektronicznym.
Nadesłane nośniki cyfrowe nie będą zwracane.
11. Przekazanie prac Organizatorom następuje z chwilą doręczenia ich na podany adres.
Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za ewentualne zaginięcie lub uszkodzenie
przesyłek nadesłanych drogą pocztową.
12. Nadesłane prace powinny być czytelnie opisane według następującego wzoru: imiona
i nazwiska Uczestników; kategoria wiekowa (szkoła, klasa, wiek ucznia); nazwa i adres
placówki; imię i nazwisko opiekuna (Szkolnego Koordynatora); telefon kontaktowy opiekuna
(Szkolnego Koordynatora) – do pobrania na stronie internetowej Organizatora.

13. Do każdej zgłoszonej pracy musi być dołączony formularz (Załącznik 1 Regulaminu)
do pobrania ze strony internetowej Organizatora. Zgłoszone prace, które nie zawierają
dołączonego formularza nie zostaną dopuszczone do Konkursu.
14. Prace nie spełniające wymogów formalnych nie będą dopuszczone do udziału w Konkursie.
Kryteria oceny prac konkursowych
1. Prace nadesłane na konkurs będą oceniane przez jury konkursu powołane przez
Organizatora.
2. Ocena prac będzie przebiegać według kryteriów: zgodności z regulaminem, zgodność
z tematyką Konkursu, oryginalnością, pomysłowością, estetyką i jakością wykonania pracy.
3. Decyzje jury konkursu są ostateczne.
4. Nagrodzone i wyróżnione prace zostaną wystawione w siedzibie Organizatora, a także
opublikowane w internetowych serwisach społecznościowych Organizatora.
5. Rozstrzygnięcie Konkursu i wręczenie nagród nastąpi 14 kwietnia 2016 r. w siedzibie
Organizatora – Biblioteki Głównej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.
6. Lista laureatów (imiona i nazwiska Uczestników i Szkolnego Koordynatora oraz nazwa
placówki) zostaną opublikowane na stronie internetowej Organizatora.
Szkolni
Koordynatorzy zwycięskich Zespołów zostaną również poinformowani drogą mailową,
na adres podany w formularzu zgłoszeniowym.
Nagrody
1. Laureaci Konkursu (Zespoły) otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy.
2. W każdej kategorii wiekowej przewidziane jest przyznanie nagród rzeczowych za zajęcie I, II,
III miejsca.
3. Nagrody rzeczowe nie podlegają wymianie na inne nagrody rzeczowe, ani też na ich
równowartość wyrażoną w pieniądzu bądź papierach wartościowych.
Postanowienia końcowe
1. W Konkursie nie mogą brać udziału prace zgłoszone wcześniej do innego konkursu,
ani publikowane w żaden inny sposób.
2. Zgłaszane prace powinny być wykonane z poszanowaniem praw osób trzecich,
w tym szczególnie nie zawierać materiałów zdjęciowych i dźwiękowych, co do których istnieje
podejrzenie, że mogą naruszać prawo autorskie.
3. Autorzy reportażu zdjęciowego i filmu (a także komiksu, o ile występują w nim zdjęcia) muszą
posiadać zgodę każdej osoby występującej na zdjęciach lub w filmie do publikacji jej
wizerunku. Odpowiednia zgoda wyrażona na formularzu jest składana do Szkolnego
Koordynatora Konkursu. Szkolny Koordynator Konkursu wypełniając formularz zgłoszeniowy
oświadcza, że jest w posiadaniu wszystkich niezbędnych zgód od osób występujących
w materiałach filmowych lub zdjęciowych.
4. Zgłaszane prace nie mogą być wykonane na odpłatne zlecenie.
5. Prace konkursowe nie mogą być reklamą produktów lub marek, nie mogą pokazywać
logotypów produktów, marek itp.
6. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac.
7. Udział w konkursie jest bezpłatny.

8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.
15.

Organizator jest upoważniony do nieoceniania pracy w przypadku naruszania przez nią
przepisów prawa, dobrych obyczajów, norm moralnych bądź praw autorskich osób trzecich.
Uczestnicy zgłaszający pracę na Konkurs oświadczają, że zapoznali się z regulaminem
i akceptują wszystkie jego postanowienia.
Uczestnicy i Szkolny Koordynator Konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych
osobowych przez Organizatora, w celu realizacji obowiązków wynikających
z przeprowadzenia Konkursu. Uczestnik i Szkolny Koordynator może w każdej chwili uzyskać
dostęp do swoich danych osobowych i zażądać ich poprawienia, zmiany lub usunięcia.
Administratorem danych osobowych Uczestników i Szkolnych Koordynatorów Konkursu jest
Organizator.
Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym Regulaminie.
Organizator zastrzega sobie prawo do nierozstrzygnięcia Konkursu.
Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
Dodatkowych informacji o konkursie udzielają: Bartłomiej Duda, Piotr Milc – Oddział
Informacji Naukowej Biblioteki Głównej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, tel. (12)
662 63 72, bartlomiej.duda@libpost.up.krakow.pl, piotr.milc@libpost.up.krakow.pl

Załącznik 1

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO KONKURSU „PATRON NASZEJ SZKOŁY”
(wypełnia nauczyciel – Szkolny Koordynator Konkursu)

Tytuł pracy:
Nazwa placówki:
Adres placówki:
Kategoria wiekowa:
Szkolny Koordynator
Konkursu
(imię i nazwisko SKK):
Telefon kontaktowy SKK:
Adres mailowy SKK:
Uczestnicy (Zespół) Konkursu: 1.
2.
3.
4.
5.
6.
Oświadczam, że zapoznałam/em się z regulaminem konkursu i w pełni akceptuję jego
warunki.
Oświadczam, że zgłaszana praca nie narusza postanowień prawa.
Oświadczam, że otrzymałem od Uczestników Konkursu wszystkie wymagane zgody na
upublicznienie wizerunku osób występujących w filmach i na zdjęciach. Zobowiązuję się
je przechowywać dwa lata od czasu zakończenia konkursu.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Bibliotekę Główną
Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie w celach
informacyjnych i w zakresie związanym z organizacją i przeprowadzeniem konkursu
„Patron naszej szkoły” zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie
danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami).
Jednocześnie oświadczam, że przekazanie danych jest dobrowolne oraz że jestem
świadoma/y faktu, że przysługuje mi prawo wglądu w dane, prawo do ich poprawiania
oraz do wniesienia żądania zaprzestania ich wykorzystywania, jak i do sprzeciwu wobec
ich przetwarzania.
…………………………………………
Miejscowość, dnia

………………………………………………………………………
podpis Szkolnego Koordynatora Konkursu

Uwaga! Rodzic/Opiekun Prawny każdego z Uczestników Konkursu musi wyrazić zgodę
na udział dziecka w Konkursie. Zgoda każdego z opiekunów musi być dołączona do
niniejszego formularza.

Załącznik 2

Oświadczenie Rodzica/Opiekuna Prawnego*
Wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego dziecka
……………………………………………….………………….........................................................................................
(Imię i nazwisko dziecka)

w konkursie historycznym „Patron naszej Szkoły” organizowanym przez Bibliotekę Główną
Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie oraz Towarzystwo
Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich Oddział w Krakowie. Konkurs jest wydarzeniem
towarzyszącym warsztatom „Nowoczesny nauczyciel w świecie TIK” współorganizowanym przez
Bibliotekę Główną Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie oraz
Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich Oddział w Krakowie.
Oświadczam, że zapoznałam/em się z regulaminem konkursu i w pełni akceptuję jego warunki.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka przez Bibliotekę Główną
Uniwersytetu Pedagogiczną im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie – Organizatora Konkursu,
w celach informacyjnych i w zakresie związanym z organizacją i przeprowadzeniem konkursu „Patron
naszej Szkoły” zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.
z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami). Jednocześnie oświadczam, że przekazanie
danych jest dobrowolne oraz że jestem świadoma/y faktu, że przysługuje mi prawo wglądu w dane,
prawo do ich poprawiania oraz do wniesienia żądania zaprzestania ich wykorzystywania, jak i do
sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
Wyrażam zgodę na utrwalenie i rozpowszechnienie wizerunku mojego dziecka w zakresie związanym
z powyższym konkursem, a w szczególności do umieszczenia go na stronach internetowych BG UP
w Krakowie i TNBSP.
................…………………………………………………………….
(Data i podpis rodzica lub opiekuna prawnego )

*oświadczenie należy dołączyć do formularza zgłoszeniowego, który wypełnia Szkolny Koordynator
Konkursu.

Załącznik 3

ZGODA NA UPUBLICZNIENIE MOJEGO WIZERUNKU W FILMIE/REPORTAŻU
ZDJĘCIOWYM/KOMIKSIE*

Wyrażam zgodę, aby mój wizerunek/wizerunek mojego dziecka* został upubliczniony
w filmie/reportażu
zdjęciowym/
zdjęciach*
wykorzystanych
w
pracy
pt.…………………………………………………………………………………………
Jestem świadoma/y, że praca ta jest zgłoszona do Konkursu „Patron naszej Szkoły”, którego
organizatorem jest Biblioteka Główna Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej
w Krakowie oraz Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich Oddział w Krakowie. Konkurs
jest wydarzeniem towarzyszącym warsztatom „Nowoczesny nauczyciel w świecie TIK”
współorganizowanym przez Bibliotekę Główną Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji
Narodowej w Krakowie oraz Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich Oddział
w Krakowie.
Jestem świadoma/y, że nagrodzone prace zostaną opublikowane w Internecie w serwisach
społecznościowych Organizatora i będą wykorzystywane tylko do celów związanych z organizacją
Konkursu. Jestem świadoma/y, że opublikowane prace nie będą wykorzystywane w sposób
komercyjny.
Oświadczam, że z tytułu publikacji swojego wizerunku w pracy, która zgłoszona została na Konkurs
„Patron naszej Szkoły” nie będę wnosił/a żadnych roszczeń majątkowych w stosunku do Autora jak
i Organizatorów Konkursu.

……………………………………
Miejscowość, data

…………………………………………………………………………………
Imię i Nazwisko osoby występującej w pracy Konkursowej

………………………………………………………………
Podpis osoby występującej lub w jego imieniu rodzica/opiekuna prawnego

* niepotrzebne skreślić

