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REGULAMIN KONKURSU   NA OZDOBĘ ŻEGLARSKĄ 

z możliwością wykorzystania jej na oknie, ścianie lub na stole 

  

§ 1 

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy zaprasza do udziału w konkursie: „ Na Ozdobę  

Żeglarską”  z możliwością wykorzystania jej na ścianie, na oknie lub na stole .  

§ 2 

Warunki uczestnictwa 

 

1. Organizatorem konkursu jest  Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 2 im. 

Czesława Piskorskiego przy ul. Jagiellońskiej 65 w Szczecinie. 

 2.  Uczestnikiem konkursu może zostać każdy uczeń Specjalnego Ośrodka Szkolno - 

Wychowawczego nr 2 w Szczecinie.  

3. Projekty mogą być realizowane w dwuosobowych grupach lub indywidualnie.   

4. Każdy uczestnik/grupa może przedstawić jeden projekt.   

54. Nadesłane lub złożone na konkurs prace powinny być podpisane przez autora (autorów), z 

nazwą klasy.  

§ 3 

Cele konkursu:   

 

- rozwijanie wyobraźni oraz pobudzanie aktywności twórczej uczniów       

- rozwijanie wrażliwości estetycznej                                       

- stworzenie uczniom możliwości prezentacji własnych dokonań twórczych  wykonywanych 

ozdób, umożliwienie przedstawienia własnej wizji 

- popularyzowanie żeglarstwa wśród uczniów  

- inspirowanie i rozwijanie zainteresowań żeglarstwem. 

- mobilizowanie do systematycznej i samodzielnej pracy.  

- doskonalenie umiejętności pracy w zespole.  

Zadanie konkursowe:  

- przygotowanie ozdoby żeglarskiej na ścianę, okno, lub na stół dowolną techniką , 

możliwość zastosowania: techniki mieszane, preferowane użycie materiałów naturalnych np.: 

drewno, sznurek, suszone owoce, papier, różnego rodzaju ziarna itp.         
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§ 4 

Termin i warunki dostarczenia prac 

 

 1. Prace  należy  dostarczyć  do  Pani Agnieszki Zbiżek lub Pani Karoliny Kołodziejskiej    

2. Termin  dostarczenia  prac  1.12-17.12.2021 

3. Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu:  4.01.2022 rok   

4. Organizator nie zwraca nadesłanych prac 

5 Do konkursu mogą zostać zgłoszone wyłącznie prace, które nie były uprzednio 

wykorzystane w innym konkursie, 

 

§ 6 

Ocena prac i zasady przyznawania nagród 

 

1. O wyłonieniu zwycięzców konkursu zdecyduje Komisja Konkursowa   

2. Z  obrad  Komisji  zostanie  sporządzony  protokół  podpisany  przez  wszystkich  

członków Komisji,  

 3. Prace oceniane będą zgodnie z następującymi kryteriami:  

• oryginalność,  

• funkcjonalność, 

• estetyka wykonania  

• zastosowanie elementów ekologicznych   

4. Organizator przewiduje nagrody rzeczowe oraz wyróżnienia  

5. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.  

6. Ogłoszenie wyników nastąpi na stronie internetowej szkoły oraz na profilu na portalu 

społecznościowym  

7. Laureaci zostaną powiadomieni o przyznaniu nagród pisemnie, telefonicznie lub za 

pośrednictwem wychowawcy klasy 

§ 7     

Prawa autorskie 

  

1. Z chwilą otrzymania prac konkursowych organizator nabywa prawa do nieodpłatnego 

korzystania z prezentowania prac w następujący sposób:   
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a) trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie w całości lub w części techniką 

cyfrową lub poprzez wprowadzanie do pamięci komputera oraz trwałe lub czasowe utrwalanie 

lub zwielokrotnianie takich zapisów, włączając w to sporządzanie ich kopii oraz dowolne 

korzystanie i rozporządzanie tymi kopiami,  

b) rozpowszechnianie wykonanych prac w sieci ( na stronie www Szkoły oraz na 

portalach społecznościowych)  

c) wykorzystane w prezentacji grafiki nie mogą naruszać majątkowych i osobistych 

praw autorskich osób trzecich 

2.  Uczestnicy  konkursu  ponoszą  wszelką  odpowiedzialność  za  naruszenie  praw  osób  

trzecich, w szczególności praw autorskich.  

3. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na wykorzystanie przez Organizatora projektów   

zgłoszonych przez siebie na Konkurs.  

4. Złożone na Konkursie prace pozostaną w dyspozycji Organizatora.   

§ 8 

     Postanowienia końcowe 

 

1. Medale, dyplomy i upominki zapewnia organizator konkursu.  

2. Organizator ma prawo wprowadzenia zmian do regulaminu 

 

❖ Udział w konkursie jest jednoznacznie traktowany jako zgoda na publikację 

wizerunku na stronie organizatora  

 


