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REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO UCZNIÓW KLAS IV-V SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 

„Polski Złoty za sto lat” 

 

1. Organizatorem konkurs jest Gmina Poniatowa z siedzibą przy ul. Młodzieżowej 2, 24-320 

Poniatowa, zwanym dalej „Organizatorem”. 

2. Konkurs plastyczny został zorganizowany w ramach projektu „Polski ZŁOTY ma sto lat” 

organizowanego przez Narodowy Bank Polski w ramach edukacji ekonomicznej.  

3. Celem konkursu jest zachęcenie uczniów klas IV-V z sześciu szkół z terenu gminy Poniatowa, 

do wzięcia udziału w konkursie na najlepszą pracę przestrzenną przestawiającą polską 

monetę za sto lat. Temat prac konkursowych brzmi: „Polski Złoty za 100 lat”.  

4. Prace artystów muszą mieć charakter pracy przestrzennej, a ich wygląd powinien być 

zainspirowany wyglądem pierwszego złotego.  

5. Prace będą oceniane przez powołaną komisję konkursową, która oceniać będzie 

kreatywność, wyobraźnię, indywidualne podejście do tematu, walory artystyczne, 

pomysłowość i estetykę wykonania prac. Komisja konkursowa  przyzna 1, 2 i 3 miejsce oraz 

wyróżnienia, za które przewidziane są nagrody rzeczowe.  

6. Konkurs skierowany jest do uczniów klas IV i V ze szkół tj.:  

1) Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Poniatowej, 

2) Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Poniatowej Kolonii, 

3) Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Kowali Drugiej  

4) Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Kraczewicach,  

5) Szkoły Podstawowej im. Ewy Szelburg-Zarembiny w Niezabitowie, 

6) Społecznej Szkoły Podstawowej w Dąbrowie Wronowskiej.  

7. Prace muszą być wykonane w 5cio osobowych grupach.  

8. Każda szkoła może zgłosić maksymalnie dwie grupy. 

9. Dla każdej zgłoszonej grupy zostaną zakupione materiały biurowe niezbędne do wykonania 

prac.  Dla każdej zgłoszonej grupy przewidziane są środki w wysokości 83,33 zł na zakup 

materiałów papierniczych niezbędnych do wykonania prac.  

10. Prace konkursowe przestrzenne wykonane w technice dowolnej – będą przyjmowane  

w terminie do dnia 31.01.2019 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Poniatowej,  

ul. Młodzieżowa 2, 24-320 Poniatowa, pokój numer 204.  

11. Prace konkursowe muszą być czytelnie podpisane imieniem i nazwiskiem członków grup, 

tytułem pracy, nazwą szkoły i nazwą klasy. 

12. Przekazując pracę na konkurs, uczestnik zgadza się na ekspozycję pracy podczas wykładu pt. 

„Polski Złoty ma sto lat”, który odbędzie się w lutym 2020 r. w auli Szkoły Podstawowej im. 

Stefana Żeromskiego w Poniatowej.  
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13. Wraz z pracami konkursowymi należy złożyć wypełniony i podpisany Formularz zgłoszeniowy 

do Konkursu wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych, stanowiący załącznik nr 1 

do Regulaminu Konkursu. 

14. Klauzula informacyjna stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu. 

15. Regulamin Konkursu wraz z załącznikami znajduje się na stronie internetowej Urzędu 

Miejskiego w Poniatowej: www.um.poniatowa.pl, dostępny jest także w siedzibie Wydziału 

Promocji i Obsługi Inwestora w pokoju 204 w Urzędzie Miejskim w Poniatowej,  

ul. Młodzieżowa 2, 24-320 Poniatowa.  

16. Administratorem danych osobowych Uczestnika Konkursu oraz rodzica/ opiekuna 

prawnego/nauczyciela prowadzącego jest Gmina Poniatowa z siedzibą przy ul. Młodzieżowej 

2, 24-320 Poniatowa. 

17. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych zawartych w Formularzu zgłoszeniowym 

jest zgoda (zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (Dz. U. UE. L.  

z 2016 r. Nr 119, str. 1). 

18. Dane osobowe Uczestnika Konkursu oraz rodzica/opiekuna prawnego/ nauczyciela 

prowadzącego przetwarzane będą w celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu „Polski 

Złoty za sto lat”.  

19. Podanie przez Uczestnika Konkursu oraz rodzica/opiekuna prawnego/ nauczyciela 

prowadzącego danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów 

przeprowadzenia Konkursu. 

20. Warunkiem udziału w Konkursie jest posiadanie przez uczestnika wszelkich praw do prac. 

Przesłanie podpisanego Formularza zgłoszeniowego do Konkursu oznacza deklarację 

rodzica/opiekuna prawnego, że praca konkursowa nie narusza prawa, w tym, w szczególności 

dóbr osobistych osób trzecich oraz że jest wolna od jakichkolwiek roszczeń z tytułu 

autorskich praw majątkowych od osób trzecich, a w przypadku wystąpienia osób trzecich  

z takimi roszczeniami, zgłaszający ponosi wyłączną odpowiedzialność wobec tych osób. 

21. Przesłanie Formularza zgłoszeniowego do Konkursu oznacza jednocześnie przekazanie 

Organizatorowi wszelkich autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych do 

niekomercyjnego wykorzystania zgłoszonej pracy. Przeniesienie to następuje w pełnym 

zakresie, do korzystania i rozporządzania w całości lub w części, na zasadzie wyłączności, bez 

ograniczeń terytorialnych i czasowych. Ponadto przesłanie Formularza zgłoszeniowego do 

Konkursu stanowi wyrażenie zgody na wszelkie utrwalanie i zwielokrotnianie, inne 

niekomercyjne rozpowszechnianie, publiczne udostępnianie pracy konkursowej, jej 

odtwarzanie, wyświetlanie, umieszczanie na stronach internetowych. 

22. Udział w Konkursie jest bezpłatny i całkowicie dobrowolny.  

23. Wyboru najlepszych prac konkursowych dokona Komisja Konkursu. Decyzje podjęte przez 

Komisję Konkursu są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.  

24. Ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie nagród nastąpi podczas wydarzenia 

organizowanego pt. „Polski ZŁOTY ma sto lat!” w miesiącu luty 2020 r. w auli Szkoły 

Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Poniatowej.  

http://www.um.poniatowa.pl/
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25. Najlepsze prace zostaną nagrodzone.  

Dla zwycięzców każdej z kategorii przewiduje się następujące nagrody:  

1) I miejsce – nagroda dla każdego członka grupy o wartości do 100 PLN, 

2) II miejsce – nagroda dla każdego członka grupy o wartości  do 30 PLN, 

3) III miejsce – nagroda dla każdego członka grupy o wartości do 25 PLN,  

4) wyróżnienie – materiały promocyjne ufundowane przez Urząd Miejski w Poniatowej.  

Dla wszystkich uczestników konkursu plastycznego przewidziany jest wyjazd pn. „W pogoni za 

polskim złotym” do Centrum Pieniądza NBP im. Sławomira S. Skrzypka w Warszawie.  

Termin wyjazdu: 11.03.2020 r.  

26. Nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na inne nagrody rzeczowe, ani na ich 

równowartość pieniężną. 

27. Osobą do kontaktu w sprawie projektu jest pracownik Wydziału Promocji i Obsługi Inwestora 

w Urzędzie Miejskim w Poniatowej - Pani Inga Marczyńska, tel.: 81 820 48 36 (wew.42),  

e-mail: promocja@um.poniatowa.pl. 
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