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Regulamin Konkursu Wojewódzkiego 

,, Najoryginalniejszy afisz teatralny     

do przedstawienia  Balladyna  wg Juliusza Słowackiego” 

 

§1 

Postanowienia ogólne 

 

1. Regulamin niniejszy określa warunki uczestnictwa i zasady przeprowadzenia Konkursu Wojewódzkiego pod nazwą ,,Najoryginalniejszy afisz 

teatralny do przedstawienia Balladyna wg Juliusza Słowackiego, zwanego dalej Konkursem. 

2. Organizatorem Konkursu jest- Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu - Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie, 

ul. Bolesława Chrobrego 15, 64-100 Leszno, zwany dalej Organizatorem. 

3. Osobą odpowiedzialną z ramienia CDN Leszno jest Elżbieta Marciniak- Krenz- nauczyciel doradca metodyczny w zakresie języka polskiego. 

4. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie Organizatora. 

5. Udział w Konkursie jest bezpłatny. 

6.  Termin zgłoszenia prac konkursowych upływa 10 października 2020 roku. 

                                                                                                                   

                                                                                                                   



 

2 
 

 

§2 

Cele Konkursu 

 

1. Upowszechnienie znajomości ,,Balladyny” J. Słowackiego w związku z wyborem utworu do Narodowego Czytania 2020’ 

2. Promowanie aktywności twórczej dzieci i młodzieży. 

3. Kształtowanie wrażliwości estetycznej dzieci i młodzieży. 

4. Rozwijanie kreatywności . 

 

§3 

Zasady udziału w Konkursie 

 

 

1. W  konkursie mogą uczestniczyć uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych województwa wielkopolskiego. 

2. Każdy z uczestników może nadesłać jedną pracę drogą mailową na adres krenz@cdn.leszno.pl ( w załączniku- zdjęcie pracy). 

3. Prace mogą być wykonane techniką dowolną, również komputerową; format A4. 

4. Praca konkursowa powinna być ciekawym i oryginalnym afiszem teatralnym do przedstawiania Balladyna wg J. Słowackiego. 

5. Prace nadesłane na Konkurs muszą być pracami własnymi ich autorów. 

6. Do pracy konkursowej należy dołączyć  wypełniony  załącznik  nr  1 (Oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych Uczestnika) 

oraz  załącznik nr 2 (Karta zgłoszeniowa). 
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7. Organizator zastrzega sobie prawo do niedopuszczenia do Konkursu prac, które zdaniem organizatora nie spełniają kryteriów estetyczno- 

technicznych.  

8. Zgłoszenie pracy jest równoznaczne z akceptacją regulaminu. 

 

§4  

Ocena prac konkursowych 

 

1. Organizator wyłoni trzech laureatów w kategorii szkoły podstawowe i trzech laureatów w kategorii szkoły ponadpodstawowe. 

2. Z obrad Komisji Konkursowej sporządzony zostanie protokół podpisany przez przewodniczącego  i dwóch członków Komisji. Protokół będzie 

przechowywany w siedzibie Organizatora. 

3. Prace oceniane będą według następujących kryteriów: 

a. oryginalność, 

b. zgodność z tematem, 

c. estetyka, 

d. kompozycja. 

4. Laureatom Konkursu przyznane zostaną nagrody, które Organizator dostarczy  drogą kurierską . 

5. Lista laureatów zostanie ogłoszona do dnia 30 października 2020 roku na stronie internetowej Organizatora. 

6. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie podlegają odwołaniom.  
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§5  

Postanowienia końcowe 

 

1. Sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator. 

2. Zgłoszenie udziału w Konkursie zawiera Klauzulę informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych (załącznik nr 3) wyłącznie na 

potrzeby Konkursu. 

3. Wszelkie prawa autorskie przechodzą na własność Organizatora Konkursu z chwilą zgłoszenia ich do Konkursu. 

4. Na Organizatora Konkursu przechodzi w szczególności prawo do nadesłanych prac  w zakresie ich utrwalenia, wprowadzania do 

obrotu, publicznego publikowania, wystawienia i wyświetlania  oraz wprowadzania do pamięci komputera. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania Konkursu bez podania przyczyn oraz niewyłonienia zwycięzcy. 

6. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia Konkursu. 

 


