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„Nie wystarczy dawać temu, kto prosi, 
Trzeba dawać temu, kto potrzebuje.” 

Karol de Foucauld 

 

 

REGULAMIN KONKURSU 

 

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Orła Białego w Wałbrzychu 

oraz Prezes Fundacji Resuscitare z siedzibą w Wałbrzychu pod patronatem honorowym 

 

Dyrektora Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu 

 

ogłaszają Konkurs Plastyczny dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych województwa 

dolnośląskiego na plakat promujący honorowe krwiodawstwo pn.: 

 

„Pokaż na co Cię stać, gdy siebie chcesz dać” 

 

Ideą konkursu jest propagowanie honorowego krwiodawstwa wśród dzieci 

i młodzieży, a tym samym podkreślenie istotnego wkładu dawców krwi w pomoc 

oraz ratowanie ludzkiego życia. Jest także nawiązaniem do Światowego Dnia Krwiodawcy, 

przypadającego na dzień 14 czerwca, w okresie przedwakacyjnym i ma na celu także 

uwrażliwienie na potrzebę szczególnego oddawania krwi w okresie letnim, gdy ilość 

wypadków znacznie wzrasta. 

 

I. Warunki uczestnictwa: 

1. Konkurs obejmuje następujące kategorie wiekowe: 

a) kategoria I: szkoła podstawowa kl. I-IV, 

b) kategoria II: szkoła podstawowa kl. V-VIII, 

c) kategoria III: szkoła ponadpodstawowa. 

2. Każdy uczestnik może zgłosić wyłącznie 1 pracę. 

3. Prace wykonane zbiorowo nie będą oceniane. 

4. Plakat należy wykonać w formacie A3 dowolną techniką plastyczną. 

5. Gotowe elementy wykorzystane do wykonania pracy eliminują ją z oceny. 
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6. W konkursie nie będą oceniane także prace wykonane w technice komputerowej. 

7. Praca plastyczna nie może być wykonana w formie przestrzennej. 

8. Na wykonanej pracy nie należy umieszczać żadnych napisów, haseł czy też reklam. 

II. Prace uczestników będzie oceniać powołana komisja konkursowa według następujących 

kryteriów m.in.: 

1. Zgodność z tematem. 

2. Zawarcie najważniejszych informacji. 

3. Pomysłowość i oryginalność przedstawienia tematu. 

4. Oryginalność użytych technik plastycznych. 

5. Wartość artystyczna i atrakcyjność przekazu. 

6. Staranność wykonania. 

III. Do każdej przesłanej pracy konkursowej należy dołączyć metryczkę (Zał. 1) oraz zgodę 

(Zał. 2). Brak jednego z tych załączników dyskwalifikuje pracę. 

IV. Prace konkursowe należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 

07 czerwca 2022 roku do godz. 15.00 na adres: 

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Orła Białego 

ul. Wańkowicza 13 

58-304 Wałbrzych 

tel. 748470989 

e-mail: psp2@walbrzych.edu.pl 

V. Prace dostarczone po terminie nie będą brane pod uwagę. 

VI. Przesłanie prac konkursowych równoznaczne jest z: 

1. Wyrażeniem zgody na: 

a) przetwarzanie danych osobowych, 

b) przeniesienie praw autorskich i własności, 

c) nieodpłatne wykorzystanie i publikację pracy. 

2. Oświadczeniem o: 

a) samodzielnym autorskim wykonaniu zgłoszonej do konkursu pracy, 

b) nienaruszalności praw osób trzecich, o obowiązujących normach prawnych, 

a także o braku wcześniejszego rozpowszechniania. 
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VII. Dla zwycięzców konkursu (3 najlepszych prac: I, II i III miejsce - oddzielnie dla każdej 

kategorii) przewidziane są nagrody rzeczowe oraz dyplomy. 

VIII. Istnieje również możliwość przyznania dodatkowych wyróżnień. 

IX. Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się dnia 14 czerwca 2022 roku o godz. 10.00 

w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 im. Orła Białego w Wałbrzychu, 

ul. Wańkowicza 13. 

X. Organizatorzy uzyskują prawo do umieszczenia prac nadesłanych na Konkurs 

(oznaczonych imieniem i nazwiskiem autora) w dowolnych formach, między innymi: 

na stronie internetowej organizatora, w mediach społecznościowych, plakatach, 

banerach, na organizowanych wystawach. 

 

 

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie! 

 

 

 

 

         Prezes Fundacji       Dyrektor Szkoły 

                   Andrzej Nowicki               Izabella Mazurek 
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ZAŁĄCZNIK 1 

 
METRYCZKA PRACY PLASTYCZNEJ 

 
IMIĘ I NAZWISKO AUTORA PRACY: 
 
 

KLASA: 

PIECZĘĆ SZKOŁY: 
 
 
 
 
 
 

ADRES E-MAIL / NUMER TELEFONU 
NA KTÓRY MA BYĆ PRZEKAZANA 
INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU: 

 
 
………………………………………….     ………………………………………….      …………………………………………… 
miejscowość data                       podpis autora                               podpis rodzica/opiekuna 
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ZAŁĄCZNIK 2 

 

 

 

ZGODA NA UCZESTNICTWO UCZNIA 

W KONKURSIE PLASTYCZNYM „POKAŻ NA CO CIĘ STAĆ, GDY SIEBIE CHCESZ DAĆ” 

 

Jako rodzic (opiekun prawny) korzystający z pełni władzy rodzicielskiej wobec 

 

.....................................................................................................................................................  

(imię, nazwisko i wiek ucznia) 

 

uczęszczającej/uczęszczającego do klasy …………… szkoły ……………………….……………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

udzielam niniejszym zgody na udział mojego dziecka (pozostającego pod moją prawną 

opieką) w Konkursie Plastycznym „Pokaż na co Cię stać, gdy siebie chcesz dać” i oświadczam, 

że: 

 

1. zapoznałam/zapoznałem się z treścią regulaminu konkursu, który rozumiem i w pełni 

akceptuję; 

2. praca konkursowa jest pracą własną, nieprzedstawianą wcześniej w innych konkursach 

i nie narusza praw osób trzecich; 

3. przenoszę nieodpłatnie na Organizatora egzemplarz pracy konkursowej; 

4. wyrażam zgodę na nieodpłatne przeniesienie na Organizatora autorskich praw 

majątkowych do pracy konkursowej oraz zezwalam na wykonywanie zależnego prawa 

autorskiego na wszystkich znanych polach eksploatacji, w szczególności w zakresie: 

utrwalania w dowolnej formie, zwielokrotniania, w tym do druku w dowolnej ilości 

egzemplarzy oraz rozpowszechniania, w tym do publicznego udostępniania w taki 

sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym 

(Internet, prasa); 
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5. wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystanie danych osobowych dziecka dla celów 

niniejszego konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych 

osobowych (tj. Dz.U. z 2019r. poz. 1781). Powyższe dane osobowe podaję dobrowolnie 

i jestem świadoma/świadomy przysługującego mi prawa ich poprawy lub zmiany, 

6. wyrażam zgodę, aby organizator utrwalał wizerunek mojego dziecka w formie fotografii, 

filmu, poddawał go obróbce graficznej i wielokrotnie, nieodpłatnie rozpowszechniał 

w swoich publikacjach informacyjno-promocyjnych w formie papierowej 

i elektronicznej. 

 

 

 

 

______________________________ ________________________________________  

miejscowość, data    imię i nazwisko oraz czytelny podpis  

       rodzica/prawnego opiekuna 


