
REGULAMIN KONKURSU NA PRACE GRAFICZNE 
dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 385 

im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie 
organizowanego w ramach FESTIWALU NAUKI 

  
1. Organizator:  

Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie. 

 

2. Cel konkursu:  

Celem konkursu jest wykonanie przez ucznia jednej lub kilku spośród niżej wymienionych prac graficznych 

przy użyciu narzędzi cyfrowych do tworzenia grafiki komputerowej. 

 

Rodzaje prac graficznych:  

a) Logo Festiwalu Nauki 

b) Infografika na temat zagadnienia z wybranego przedmiotu 

c) Komiks o tematyce matematycznej 

d) Mem internetowy 

e) Kolaż ze zdjęciami szkoły. 

 

3. Warunki uczestnictwa w konkursie:  

a) Konkurs skierowany jest do uczniów Szkoły Podstawowej nr 385 w Warszawie. 

b) Autorem pracy może być tylko jedna osoba. 

 

4. Ramy czasowe:  

Czas trwania konkursu: 11.12.2018 r.-11.01.2019 r. 

 

5. Ogłoszenie wyników: 24.01.2019 r. (Festiwal Nauki). 

 

6. Zasady przeprowadzenia konkursu i kryteria wyboru zwycięzców: 

 

a) Zadaniem konkursowym jest wykonanie jednej lub kilku prac graficznych i dostarczenie jej do 

organizatora w formie elektronicznej.  

b) Prace konkursowe muszą być zgodne z wymaganiami określonymi z załączniku.  

c) Przy ocenie formalnej prac konkursowych Organizator brać będzie pod uwagę następujące kryteria: 

- wpłynięcie prac konkursowych w określonym terminie; 

- zgodność z tematyką konkursu;  

- prace muszą stanowić od początku do końca oryginalną twórczość osoby biorącej udział w konkursie; 

- prace nie mogą zawierać nazw i znaków handlowych; 

- prace nie mogą zawierać treści wulgarnych, erotycznych, ksenofobicznych ani rasistowskich. 

 

7. Z chwilą przystąpienia do konkursu Organizator nabywa na zasadzie wyłączności,  nieodpłatnie autorskie 

prawa majątkowe i prawa pokrewne do nieograniczonego w czasie korzystania i rozporządzania dziełem. 

 

8. Organizator konkursu zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie.  

 

9. Przekazanie prac Organizatorowi jest równoznaczne z przyjęciem warunków konkursu.  

 

10. Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji nagrodzonych prac na stronach internetowych.  

 

11. Udział w Konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody przez osoby biorące w nim udział na przetwarzanie 

przez Organizatora ich danych na potrzeby Konkursu, w szczególności na podanie imion i nazwisk, zgodnie 

z rozporządzeniem RODO - rozporządzenie 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) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) oraz zasadami przetwarzania danych przez 

SP 385 w Warszawie 

sp385.waw.pl/index.php/inspektor-ochrony-danych 

 

12. Na zwycięzców czekają nagrody. 

http://sp385.waw.pl/index.php/inspektor-ochrony-danych

