
REGULAMIN

konkursu plastycznego dla dzieci 
wszystkich pracowników i doktorantów Politechniki Śląskiej 

pt. „MOJA POLITECHNIKA”

ORGANIZATOR:

I. Organizatorem konkursu jest Organizacja Zakładowa Niezależnego Samorządnego 
Związku Zawodowego „Solidarność” Politechnika Śląska.

II. Konkurs objęty jest honorowym patronatem JM Rektora Politechniki Śląskiej.

CELE KONKURSU:

I. Promocja Politechniki Śląskiej, zapoznanie dzieci z uczelnią.
II. Rozwój umiejętności plastycznych wśród dzieci i młodzieży.

III. Wdrażanie i rozwój samodzielnej pracy twórczej.
IV. Wyrabianie poczucia estetyki.

WARUNKI UCZESTNICTWA:

I. Uprawnione do wzięcia udziału w konkursie są:
a. Dzieci w kategoriach wiekowych (wiek na dzień 7 maja 2018):

A. dzieci w wieku od 3 lat do poniżej 7 lat,
B. dzieci w wieku od 7 lat do poniżej 10 lat,
C. młodzież w wieku od 10 lat do 14 lat.

b. Dzieci, mogą zgłaszać rodzice i dziadkowie będący pracownikami, rencistami 
lub emerytowanymi pracownikami Politechniki Śląskiej.

c. Dzieci, których co najmniej jedno z rodziców jest słuchaczem studiów 
doktoranckich Politechniki Śląskiej.

II. Praca powinna być czytelnie podpisana na odwrocie według wzoru:
• Imię Nazwisko autora:.....................................
• Wiek autora: .....................................................
• Kategoria wiekowa według regulaminu:............................. .......
• Imię i nazwisko oraz telefon kontaktowy opiekuna dziecka:..........................

III. Osoba zgłaszająca wypełnia kartę zgłoszeniową (załącznik 1 do regulaminu). Karta 
zgłoszenia musi być podpisana przez rodzica lub prawnego opiekuna dziecka.

IV. Każde dziecko może wykonać maksymalnie dwie prace konkursowe.
V. Maksymalna rozmiar pracy: 420x297 mm (format A3).

VI. Praca może być wykonana w dowolnej technice plastycznej (farby, kredki, wycinanka, 
włóczka, collage i inne), praca plastyczna płaska. Prace przestrzenne nie będą brane 
pod uwagę.

VII. Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie 
danych osobowych oraz na fotografowanie wizerunku dla potrzeb niezbędnych do 
realizacji postępowania konkursowego oraz promocji Politechniki Śląskiej.

TERMINY:

I. Prace plastyczne należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie od dnia 7 maja 
2018 r. do dnia 25 maja 2018 r. w siedzibie Organizacji Zakładowej NSZZ 
„Solidarność” Politechniki Śląskiej, Gliwice ul. Konarskiego 18 p 514 w godzinach 
10-15 (tel. 32 2372145).
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OCENA PRAC

I. Organizator powoła Jury konkursowe, które oceni złożone prace.
II. Jury oceniając złożone prace plastyczne będzie kierowało się następującymi 

kryteriami:
a. estetyka wykonania,
b. samodzielność wykonania,
c. walory artystyczne.

III. W każdej kategorii wyłonione zostaną prace nagrodzone, a także mogą być prace 
wyróżnione. Jury zdecyduje o liczbie prac nagrodzonych i prac wyróżnionych.

IV. Prace nie spełniające zasad uczestnictwa, nie będą podlegały ocenie konkursowej.
V. Decyzje Jury są ostateczne.

VI. Termin ogłoszenia wyników konkursu oraz wręczenie nagród nastąpi w pierwszej 
połowie miesiąca czerwca. Dokładny termin podany zostanie na stronie internetowej 
organizatora konkursu: http://organizacje.polsl.pl/Solidarnosc/default.htm.

III. Lista laureatów zostanie opublikowana na stronie internetowej Organizacji 
Zakładowej Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” 
Politechniki Śląskiej: http://organizacje.polsl.pl/Solidarnosc/default.htm.

VII. Osoby nagrodzone i wyróżnione zostaną powiadomione telefonicznie.
VIII. Prace laureatów/konkursowe będą prezentowane na wystawie zorganizowanej po 

zakończeniu procedury konkursowej.

UWAGI KOŃCOWE:
I. Prace biorące udział w konkursie nie będą zwracane.

II. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość publikacji prac.

ż. Krzysztof T. TYTKOWSKIdr inż.
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Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu plastycznego „Moja Politechnika”

FORMULARZ ZGŁOSZENIA 
do Konkursu plastycznego „Moja Politechnika ”

Imię i nazwisko zgłaszającego

Jednostka Politechnik Śląskiej Emeryt/rencista

Imię nazwisko dziecka, autora 
pracy

Data urodzenia dziecka

Imiona rodziców/opiekunów 
prawnych

Adres zamieszkania

Nr telefonu kontaktowego

E-mail

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w konkursie plastycznym „Moja 
Politechnika” który organizowany jest przez Organizację Zakładową NSZZ „Solidarność” 
Politechniki Śląskiej.

Oświadczam także, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka, 
zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. 
2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.) do celów bezpośrednio związanych z Konkursem i jego 
promocją.

Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z Regulaminem Konkursu 
i wyrażam zgodę na nieodpłatne przeniesienie praw autorskich do projektu pracy mojego 
dziecka i jej nazwy oraz ich wykorzystania na wszystkich polach eksploatacji. Wyrażam 
również zgodę na reprodukowanie prac według uznania Organizatora oraz publikowania 
pracy konkursowej w celach promocyjnych.

(data i podpis rodzica/opiekuna prawnego)

(data i podpis osoby zgłaszającej)
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