Regulamin I Wojewódzkiego Konkursu
plastyczno-literackiego
„Nasza biało-czerwona zawsze z nami”

Konkurs organizowany jest w ramach 100 rocznicy ustanowienia polskiej flagi oraz Dnia Flagi
Rzeczypospolitej Polskiej.
Organizator:
Szkoła Podstawowa nr 37 im. Kazimierza Górskiego w Białymstoku
Współorganizatorzy:
Polskie Towarzystwo Weksylologiczne
Pogotowie Flagowe
Cele konkursu:
- popularyzacja wiedzy i dobrych praktyk w dziedzinie symboli państwowych:
herbu i hymnu oraz flagi państwowej Rzeczypospolitej Polskiej, weksylium, które jest
najpopularniejszym symbolem państwowym;
- wspólne świętowanie w środowisku lokalnym rocznic świąt państwowych;
- uczczenie obchodów Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej;
- wskazanie zasad dobrej praktyki używania symboli narodowych;
- popularyzacja znaczenia heraldycznego barw polskiej flagi;
- patriotyczne wychowanie dzieci i młodzieży;
- prezentacja i popularyzacja twórczości plastycznej i literackiej;
- promocja twórczości dziecka;
- nawiązanie ścisłej współpracy ze środowiskiem wychowawczym dzieci i młodzieży;
- kształtowanie uzdolnień, zainteresowań dzieci i młodzieży;
- wskazywanie aktywnego sposobu spędzania wolnego czasu;
- promocja szczególnie uzdolnionych autorów; odkrywanie młodych talentów.
Uczestnicy:
Uczniowie szkół podstawowych województwa podlaskiego.

Tematyka konkursu:
Prace muszą zawierać wyraźną realizację idei konkursu tj. popularyzacja wiedzy i dobrych
praktyk w dziedzinie symboli państwowych: herbu, hymnu oraz flagi w różnych sytuacjach
np.: podczas świętowania uroczystości państwowych, wydarzeń sportowych, manifestacji
patriotycznych itp.
Adres do nadsyłania prac:
Prace plastyczne w sztywnych opakowaniach należy przesyłać lub przekazać z dopiskiem:
„Konkurs – Nasza biało-czerwona zawsze z nami” na adres: Szkoła Podstawowa nr 37
im. Kazimierza Górskiego, ul. Jaworowa 8, 15-808 Białystok, tel. (85) 654 39 87.
Zasady konkursu:
- autor może nadesłać jedną pracę plastyczną – format dowolny;
- autor może nadesłać jeden wiersz;
- prace nie mogą być oprawione;
- prace zbiorowe nie będą oceniane;
- technika dowolna – np.: malarstwo, grafika, batik, rękodzieło artystyczne;
- prace powinny być czytelnie opisane (na odwrocie): imię i nazwisko oraz wiek autora
(klasa), imię i nazwisko nauczyciela, pod kierunkiem, którego praca została wykonana,
nazwa i adres szkoły oraz telefon placówki (pieczątka);
- do pracy należy dołączyć wypełnione przez rodzica lub opiekuna prawnego oświadczenie
stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
Prace przesłane bez w/w oświadczenia nie będą brały udziału w konkursie.
Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronach internetowych Szkoły Podstawowej
nr 37 (www.sp37.edu.pl), Polskiego Towarzystwa Weksylologicznego (www.weksylologia.pl)
i Pogotowia Flagowego (www.pogotowieflagowe.pl) oraz opublikowane w Biuletynie
Polskiego Towarzystwa Weksylologicznego „FLAGA”.
Kategorie:
I kategoria – uczniowie klas I-IV
II kategoria – uczniowie klas V-VIII
Zasady przyznawania nagród:
- Organizator konkursu przewiduje dla autorów nagrodzonych i wyróżnionych prac nagrody
rzeczowe oraz dyplomy;

- nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na inne nagrody rzeczowe, ani na ich
równowartość pieniężną;
- o wyłonieniu zwycięzców decyduje powołana przez Organizatora Komisja Konkursowa;
- decyzja Komisji jest ostateczna i nieodwołalna;
Terminy:
- prace należy przesłać bądź przekazać do 31.03.2019 r.;
- rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 18.04.2019 r.;
- uroczyste wręczenie nagród odbędzie się w dniu 25.04.2019 r. w Szkole Podstawowej nr 37
im. Kazimierza Górskiego w Białymstoku przy ul. Jaworowej 8.
Uwagi:
- konkurs jest bezpłatny;
- organizatorzy zobowiązują się do traktowania nadesłanych prac z należytą starannością,
lecz nie odpowiadają za uszkodzenia lub zagięcia wynikłe z winy poczty lub nadawcy. Prace
nagrodzone i wyróżnione przechodzą na własność organizatora;
- organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnej ekspozycji prac w celach
propagowania konkursu;
- prace niespełniające wymagań regulaminowych nie będą oceniane;
- regulamin konkursu dostępny będzie na stronie Organizatora www.sp37.edu.pl oraz
współorganizatorów www.weksylologia.pl i www.pogotowieflagowe.pl;
- nadesłanie prac jest równoznaczne z uznaniem regulaminu;
- administratorem danych osobowych zbieranych i przetwarzanych w ramach konkursu jest
Szkoła Podstawowa nr 37 im. Kazimierza Górskiego w Białymstoku.
W razie pytań prosimy o kontakt:
- Anna Dzięgielewska – nauczyciel języka polskiego, tel. do szkoły (85)654-39-87
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści regulaminu.
Organizatorzy:
Anna Dzięgielewska
Violetta Grabowska
Elżbieta Krystyna Ignatowicz
Krzysztof Jasieński
Urszula Laskowska
Olga Zawadzka

Załącznik nr 1
do Regulaminu
konkursu plastyczno-literackiego
„Nasza biało-czerwona zawsze z nami”

OŚWIADCZENIE RODZICA / OPIEKUNA PRAWNEGO
………………………………………………………………………
(imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego)
………………………………………………………………………
(numer telefonu)
Oświadczam, że:
1. Zapoznałam/em się z Regulaminem Konkursu plastyczno-literackiego „Nasza białoczerwona zawsze z nami” organizowanego dla uczniów szkół podstawowych przez
Szkołę Podstawową nr 37 im. Kazimierza Górskiego w Białymstoku i wyrażam zgodę
na udział mojego dziecka (imię i nazwisko) ……………………………………………………………..
w w/w konkursie.
2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych moich i mojego
dziecka dla celów związanych z przebiegiem konkursu: imię, nazwisko, szkoła, klasa,
nr telefonu – na podstawie Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
(Dz. U. UE. L. 2016.119.1).
3. Wyrażam również zgodę na umieszczenie zdjęć zawierających wizerunek mojego
dziecka zarejestrowany podczas rozstrzygnięcia konkursu na stronach internetowych
organizatora i współorganizatorów oraz w prasie, w celu informacji i promocji
konkursu.
4. Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie prac przez Organizatora.
5. Złożoną na konkurs pracę moje dziecko wykonało osobiście.
6. Zapoznałam/em się z klauzulą informującą, że posiadam prawo dostępu do danych
osobowych swoich oraz dziecka, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Szczegółowe
warunki możliwości realizacji w/w praw zawiera rozporządzenie o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. zwanego RODO (Dz. U. UE. L. 2016.119.1).

……………………………………………………………………………
(data i podpis rodzica/opiekuna prawnego)

