REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO
odbywającego się w ramach XX Festiwalu Nauki i Sztuki w Siedlcach
18-21.10.2018 r.
„Dąb Niepodległości”

I. ORGANIZATOR
Komisja Konkursowa:
Przewodniczący: Ryszard Kowalski - Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
Członkowie:
Sławomir Kordaczuk - wicedyrektor Muzeum Regionalnego w Siedlcach
Marzena Stańska - Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
Agnieszka Czerska-Pawlak - nauczyciel plastyki w SP 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Łukowie
Barbara Mileszczyk - Polski Klub Ekologiczny Koło "Podlasie" w Siedlcach
Artur Baranowski - nauczyciel biologii w SP 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Łukowie
Robert Wysokiński - fotograf, wiceprezes Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Koło Łuków
Marcin Rychta - prezes Fundacji Cegiełkowo “Pasja i Pomoc”

II. TEMAT I CELE KONKURSU
TEMAT: Konkurs nosi tytuł “Dąb Niepodległości”. Idea wypływa z faktu obchodzenia w tym roku 100
rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Dlaczego dąb? Otóż istotnym elementem nagród
dla zwycięzców konkursu są sadzonki dębów o niezwykłej historii. Podczas audiencji polskich
leśników u papieża Benedykta XVI zostały poświęcone żołędzie. Wyrosły z nich piękne drzewa między innymi dąb “Popularyzator Nauki”, przed Pałacem Ogińskich w Siedlcach, posiany jako żołądź
w 2008 roku podczas X edycji Festiwalu Nauki i Sztuki w Siedlcach.
CELE: wzbogacenie wiedzy o wielkich Polakach tworzących historię polskości i niepodległości naukowcach i wynalazcach; rozbudzenie wśród uczniów zainteresowania szeroko rozumianą
nauką,kształtowanie emocjonalnej więzi z ojczyzną, rozwijanie wyobraźni i umiejętności posługiwania
się różnymi technikami plastycznymi, pozyskanie i prezentacja interesujących warsztatowo realizacji
plastycznych.
III. WARUNKI UCZESTNICTWA UCZESTNICY KONKURSU
1. Zaproszenie do udziału w konkursie kierujemy do dzieci i młodzieży w następujących kategoriach:
Kategoria I klasy IV – VII szkół podstawowych,
Kategoria II klasy VIII szkół podstawowych oraz klasy gimnazjalne
Kategoria III klasy ponadpodstawowe.
2. Każda szkoła może zgłosić maksymalnie po 3 prace.
FORMA PRAC KONKURSOWYCH
1. Jeden uczeń może zgłosić do konkursu jedną pracę wykonaną samodzielnie.
2. Na konkurs należy nadsyłać wyłącznie prace autorskie, które nie brały dotychczas udziału w
żadnym innym konkursie i nie były nigdzie publikowane ani prezentowane.
3. Forma pracy:

1) praca wykonana na papierze typu brystol w formacie A3 i o kształcie liścia dębu.
2) technika prac dowolna z wyłączeniem wyklejanek z plasteliny i produktów spożywczych
4. Prace nadesłane na konkurs winny być zabezpieczone przed zniszczeniem oraz opatrzone na
stronie odwrotnej, w dolnym prawym rogu, czytelną METRYCZKĄ zawierającą następujące dane:
1) tytuł konkursu,
2) imię i nazwisko, wiek uczestnika, klasa,
3) nazwa i adres szkoły, nr telefonu i adres e-mail
4) imię i nazwisko nauczyciela-opiekuna.
SPOSÓB WYKORZYSTANIA PRAC
1. Praca winna być przygotowana z zachowaniem wszelkich praw autorskich.
2. Udział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa na wykorzystanie pracy w
publikacjach, druku, innych formach utrwaleń oraz prezentowania na wystawach i mediach
internetowych.
3. Prace nie będą zwracane autorom.
4. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody przez uczestników na przetwarzanie
danych osobowych przez organizatora dla potrzeb konkursu (Ustawa o ochronie danych osobowych z
dnia 29 sierpnia 1997 r., Dz. U. 2014 poz. 1182) oraz wszelkiego typu publikacji.
IV. TERMINY
1. Konkurs ma charakter dwuetapowy: - I etap – wewnątrzszkolny - II etap – festiwalowy
2. Za organizację i przeprowadzenie I etapu konkursu odpowiedzialny jest dyrektor szkoły/nauczycielopiekun.
3. Za organizację II etapu konkursu odpowiedzialna jest Komisja Konkursowa.
4. I etap konkursu upływa 1 października 2018 r.
5. Prace do II etapu konkursu powinny zostać dostarczone w terminie do 5 października 2018 r. na
adres:
dr Ryszard Kowalski
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny, Instytut Biologii
ul. B. Prusa 12
08-110 Siedlce
w zaklejonej kopercie z dopiskiem: Konkurs plastyczny „Dąb Niepodległości”.
6. Razem z pracą konkursową w kopercie należy przedłożyć formularz zgłoszeniowy wraz z
podpisaną zgodą rodzica/opiekuna prawnego na udział uczniów w konkursie. Form ularz stanowi
załącznik do regulaminu.
7. Prace dostarczone na konkurs nie mogą być zrolowane.
8. O znalezieniu się w gronie finalistów szkoły zostaną poinformowane poprzez wiadomość mailową
wysłaną na adres osoby zgłaszającej prace. Lista laureatów konkursu zostanie ogłoszona w dniu
rozstrzygnięcia konkursu w dniu 18.10.2018 roku podczas otwarcia wystawy nadesłanych prac, która
odbędzie się w Pałacu Ogińskich, rektoracie Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w
Siedlcach.

V. NAGRODY

1. Wszystkie zgłoszone na konkurs prace oceni Komisja Konkursowa, która przyzna 10 nagród
rzeczowych, w tym sadzonki Dębu Niepodległości dla szkół. Wszyscy finaliści wraz z opiekunami
otrzymają pamiątkowe dyplomy. Dyplomy otrzymają również szkoły z których pochodzą nagrodzeni
finaliści. Decyzje Komisji są ostateczne.
2. Nagrodzone szkoły są odpowiedzialne i zobowiązane do uroczystego posadzenia otrzymanej
sadzonki na terenie swojej szkoły oraz do oznakowania posadzonych drzewek tabliczką z nazwą “Dąb
Niepodległości” wraz z logo Festiwalu Nauki i Sztuki oraz Uniwersytetu PrzyrodniczoHumanistycznego w Siedlcach. Dokumentację z tego wydarzenia w formie opisu oraz zdjęć należy
przesłać na adres mailowy organizatora konkursu marzena.stanska@uph.edu.pl do końca roku
szkolnego 2018/2019 roku.
3. Komisja konkursowa uwzględni następujące kryteria:
a) zgodność pracy z celem konkursu,
b) walory artystyczne pracy,
c) pomysłowość i oryginalność w interpretacji lub przedstawieniu tematu
4. W ramach konkursu Komisja wyłoni 10 najlepszych prac, po trzy w każdej kategorii oraz jedną
Grand Prix ze wszystkich prac. Komisja zastrzega sobie prawo innego podziału nagród.
5. Laureaci Konkursu mogą odebrać nagrody podczas finału Konkursu (18 października 2018 r.).
VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizator zastrzega sobie prawo do nierozstrzygnięcia konkursu w przypadku zbyt małej liczby
przekazanych prac.
2. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej: www.festiwal.uph.edu.pl
3. Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją regulaminu konkursu.

……………………………….
Pieczęć szkoły

Załącznik do regulaminu konkursu plastycznego pod hasłem:
„Dąb Niepodległości”

KARTA ZGŁOSZENIA UCZNIA
do konkursu plastycznego „Dąb Niepodległości”
IMIĘ I NAZWISKO UCZNIA: …………………………………………………………………..
KLASA: ...................................
IMIĘ I NAZWISKO OPIEKUNA/NAUCZYCIELA: ................................... ...................................
ADRES MAILOWY OPIEKUNA/NAUCZYCIELA: ................................... ...................................
ZGODA RODZICA/ OPIEKUNA PRAWNEGO
Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w konkursie plastycznym „Dąb Niepodległości”
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka przez Organizatora konkursu
plastycznego „Dąb Niepodległości” dla potrzeb niezbędnych do organizacji konkurs u, zgodnie z
ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014, poz. 1182).
Wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku mojego dziecka w materiałach o charakterze
informacyjnym czy promocyjnym, w mediach oraz na stronie internetowej organizatorów (fotografie i
filmy wideo).
Udział w konkursie jest jednoznaczny z udzieleniem przez autorów prac prawa do nieodpłatnego ich
wykorzystania przez Organizatora konkursu, w każdej formie z użyciem wszelkich środków
technicznych, zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(Dz.U. z 2006r. Nr 90, poz. 631 z późn. zmianami).
Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją regulaminu konkursu

………………………………………………………….
(czytelny podpis rodzica/ opiekuna prawnego)

………………………………………………………….
(czytelny podpis opiekuna/nauczyciela)

