Regulamin Konkursu plastycznego pn. „Świat technologii wczoraj i dzisiaj” w ramach inicjatywy
„Technologiczne Lubuskie”.

§1
Postanowienia ogólne
1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie plastycznym
pn. „Świat technologii wczoraj i dzisiaj” (zwanym dalej „Konkursem”).
2. Organizatorem Konkursu jest Województwo Lubuskie - Urząd Marszałkowski Województwa
Lubuskiego, Biuro Projektów Własnych z siedzibą w Zielonej Górze ul. Podgórna 7 , tel. 68 45 65
568, e-mail: kontakt@technologicznedzieciaki.pl, zwane dalej „Organizatorem”.
3. Udzielone przez Organizatora Konkursu wyjaśnienia oraz ewentualne uzupełnienia lub zmiany
w Regulaminie Konkursu są wiążące dla wszystkich Uczestników Konkursu z chwilą ich
zamieszczenia na stronie internetowej www.lubuskie.pl. oraz www.technologicznedzieciaki.pl.
4. Konkurs zostanie przeprowadzony w okresie od dnia 15.10.2018 r. do dnia 15.11.2018 r., przy czym
okres ten nie obejmuje wydania Nagród.
5. Komisja Konkursowa poinformuje zwycięzców o wynikach Konkursu plastycznego pn. „Świat
technologii wczoraj i dzisiaj” do dnia 20.11.2018 r.
§2
Cele konkursu
Cele konkursu:
1. Oryginalne i kreatywne wykonanie pracy,
2. Rozwijanie inwencji twórczej i kreatywności uczniów,
3. Zachęcenie uczniów do poznania historii technologii.
§3
Uczestnicy konkursu
1. Konkurs skierowany jest do uczniów klas I - III szkół podstawowych z terenu województwa
lubuskiego.
2. Udział w konkursie jest bezpłatny.
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§4
Warunki i zasady uczestnictwa w Konkursie
1. Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest wykonanie pracy plastycznej pn. „Świat technologii
wczoraj i dzisiaj”.
2. Praca konkursowa powinna:
a. przestawiać rozwój wybranej technologii kiedyś i dziś (np. stary telefon a współczesny);
b. być zgodna z tematyką;
c. być wykonana w formacie A3;
d. technika wykonania dowolna: malarstwo, rysunek, kolaż itp.(forma płaska);
e. na odwrocie pracy należy umieścić tytuł pracy, nazwę szkoły, klasy.
3. Praca złożona w konkursie powinna być pracą zbiorową całej klasy – w konkursie nie będą podlegały
ocenie prace indywidualne.
4. W ramach konkursu dana klasa może złożyć tylko jedna pracę.
5. Nadesłane na konkurs prace nie mogą być zrolowane i zniszczone.
6. Prace konkursową umieszczoną w kopercie należy przynieść osobiście lub wysłać na adres: Biuro
Projektów Własnych, Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze,
ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra do dnia 15.11.2018 r. (decyduje data stempla pocztowego).
7. Zgłoszenie powinno zawierać:
a. dane klasy;
b. nazwę i adres szkoły;
c. podpisany formularz zgłoszeniowy do konkursu (załącznik nr 1 do Regulaminu).
8. Prace konkursowe nie spełniające powyższych wymogów nie będą brały udziału w konkursie.
9. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania wszystkich nadesłanych prac
na stronach internetowych Urzędu oraz w publikacjach związanych z inicjatywą „Technologiczne
Lubuskie”.
10. Nadesłane na Konkurs dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez
Organizatora wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu. Dane będą chronione zgodnie z Ustawą
o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. 2018 r. poz. 1000 z późn. zm.).
11. Prace Konkursowe oceni Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora.
§5
Ocena prac
1. Prace konkursowe oceniane będą według następujących kryteriów:
a. Pomysłowość i Oryginalność;
b. Sposób wykonania pracy;
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c. Zgodność z tematyką.
2. Komisja Konkursowa dokona oceny Prac Konkursowych i wybierze zwycięski projekt.
3. Wybrane prace będą prezentowane na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Lubuskiego:
a. www.lubuskie.pl;
b. www.technologicznedzieciaki.pl;
c. www.technologiczne.lubuskie.pl;
§6
Nagrody
1. Spośród nadesłanych prac Komisja Konkursowa przyzna nagrodę główną za Pierwsze miejsce oraz
wyróżnienie.
2. Nagrodami w konkursie są:
a. Za zajęcie pierwszego miejsca (nagroda główna): kubki dla całej klasy z wydrukowaną
zwycięską pracą konkursową, udział w Warsztatach Technologiczne Dzieciaki.
b. Wyróżnienie: udział w Warsztatach Technologiczne Dzieciaki oraz drobne upominki dla
całej klasy.
4. Komisja Konkursowa dokona wyboru prac w terminie do dnia 20.11.2018 r.
5. Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni o przyznaniu nagrody do dnia 22.11.2018 r.
Dodatkowo lista nagrodzonych osób będzie dostępna w siedzibie Organizatora oraz umieszczona
na stronie internetowej www.technologicznedzieciaki.pl oraz www.lubuskie.pl do dnia 22.11.2018 r.
6. Prawo Uczestnika Konkursu do domagania się wydania którejkolwiek z nagród lub wyróżnień,
określonych niniejszym Regulaminem jest niezbywalne.
7. Nagrody nie podlegają wymianie na jakikolwiek ekwiwalent.
8. Zobowiązanie Organizatora do przekazania którejkolwiek z nagród, wskazanych w niniejszym
Regulaminie, obejmuje tylko i wyłącznie terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
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Załącznik nr 1 Formularz zgłoszeniowy do konkursu „Świat technologii wczoraj i dzisiaj” w ramach
inicjatywy „Technologiczne Lubuskie”

Konkurs „Świat technologii wczoraj i dzisiaj”
Dane uczestnika konkursu:
Szkoła
Klasa
Adres do korespondencji
Osoba upoważniona do kontaktu w
sprawach związanych z konkursem:
Imię i nazwisko
telefon kontaktowy
adres e-mail:

Oświadczam, że zapoznałam/em się z regulaminem konkursu i zgadzam się z jego zapisami

...............................................................
Data i podpis Dyrektora szkoły
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