
 

Regulamin Konkursu plastycznego: 

 Twój ruch! Twój wybór!  

 

1. Niniejszy regulamin określa zasady Konkursu plastycznego kampanii „Twój ruch! Twój wybór!” 

2. Organizatorem konkursu jest Fundacja Kagi: https://kagi.org.pl 

3. Celem konkursu jest: 

- uświadomienie rówieśnikom potrzeby systematycznej aktywności fizycznej i wynikających z niej 

korzyści dla zdrowia fizycznego i psychicznego, kontaktów społecznych, pozytywnego obrazu 

siebie itp. 

- wskazanie pozytywnych konsekwencji uprawiania sportu, w przeciwieństwie do złych nawyków, 

zapełniania czasu wolnego używkami, działaniami aspołecznymi. 

4. Prace plastyczne muszą być tematycznie ściśle związane z celem konkursu. 

 

Warunki uczestnictwa i zasady konkursu. 

 

1. Konkurs skierowany jest do uczniów klas 5-8 szkół podstawowych Dzielnicy Bemowo. 

2. Autorem pracy plastycznej może być tylko jedna osoba, a jej praca nie może naruszać 

praw autorskich osób trzecich ani być wcześniej publikowana.  

3. Prace mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną na papierze w formacie A3, jako 

PLAKAT lub KOMIKS O MAKSYMALNIE 6-8 OKIENKACH. 

4. Każdej pracy plastycznej winno towarzyszyć hasło nawiązujące do treści pracy, oddające 

ideę/cel konkursu. 

5. Uczestnicy podpisują prace na odwrocie imieniem i nazwiskiem, podając nazwę szkoły i 

klasy i przekazują je opiekuna konkursu w swojej szkole: 

SP nr 301 - p. E. Zielant 

SP nr 316 - p. M. Szmude 

SP nr 321 - p. J. Kostewicz 

SP nr 350 - p. A. Presko 

SP nr 362 - p. M. Bereza 

SP nr 364 - p. M. Mankiewicz 

6. Jednocześnie z przekazaniem pracy należy zarejestrować swoje uczestnictwo poprzez 

formularz na stronie https://kagi.org.pl/konkurs 

7. Prace bez rejestracji przez stronę www nie wezmą udziału w konkursie. 

8. Jedna osoba może wziąć udział tylko w jednej kategorii konkursowej. (komiks lub plakat) 

9. Uczestnik przystępując do konkursu, oświadcza, że akceptuje jego Regulamin oraz wyraża 

zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora (Fundację Kagi) dla 

celów związanych z uczestnictwem w konkursie i tylko w czasie jego trwania.  

10. Prace można składać i rejestracji dokonywać do poniedziałku 13 grudnia 2021 włącznie. 

 

Ocena prac konkursowych i rozdanie nagród 

 

1. Konkurs przeprowadzony zostanie w dwóch kategoriach: 

- plakat  

- komiks (6-8 okienek) 

2. Prace konkursowe zostaną ocenione przez komisję na podstawie następujących kryteriów: 

a/ zgodność pracy z tematyką, 

b/ inwencja i pomysłowość prezentacji tematyki, 

c/ czytelność i siła przekazu, 

d/ ogólne wrażenia estetyczne.  



 

3. Komisja konkursowa składać się będzie z osób reprezentujących Organizatora konkursu. 

4. Ogłoszenie wyników oraz z informacja o terminie i miejscu odbioru nagród będą umieszczone 

na stronie konkursu oraz na FB do 23.12.2021 r. 

5. Nagrodzone prace zostaną opublikowane m.in. w formie plakatów na FB oraz rozwieszone w 

szkołach jako reprodukcje. 

6. W obu kategoriach zostaną przyznane nagrody za miejsca 1, 2 i 3 oraz po 2 wyróżnienia. 

7. Nagrodami dla miejsc 1-3 będą HULAJNOGI, a dla wyróżnionych – sprzęt sportowy. 

 

Postanowienia końcowe   

 

1.Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany czasu trwania konkursu i warunków udziału w 

konkursie oraz do jego odwołania bez podania przyczyny. 

2. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem na rzecz Organizatora 

nieodpłatnej, bezterminowej i nieograniczonej zgody na wykonanie reprodukcji nagrodzonych prac 

oraz na ich ekspozycję, publikowanie, wykorzystanie w celach edukacyjnych. Prace z chwilą ich 

złożenia stają się własnością Organizatora i nie będą zwracane po ich wykorzystaniu. 

3. Każdy z uczestników ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, 

zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 2002 r. Nr 

101 poz. 926 z późn. zm.). 

 


