
 

Regulamin szkolnego konkursu plastyczno - fotograficznego 

dla uczniów szkół podstawowych miasta Nowy Targ  
 

I. „GÓRY, WODA i NATURA W MOIM MIEŚCIE” Organizator: 

Organizatorem Konkursu jest Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Targu Sp. z o.o. 

 z siedzibą ul. Długa 21, 34 – 400 Nowy Targ  

II. Temat konkursu:  

1. „GÓRY, WODA i NATURA W MOIM MIEŚCIE” widziana oczami uczniów.  

2. Interpretacja tematu jest dowolna, zależna od wyobraźni autorów. 

III. Cele konkursu:  

1. Rozbudzanie świadomości i zainteresowań u dzieci zagadnieniami kultury ekologicznej, co pozwoli 

na poznawanie, przewidywanie wyników i skutków procesów zachodzących w środowisku 

naturalnym. 

2. Propagowanie wiedzy z zakresu ochrony środowiska i kształtowanie postaw i świadomości 

środowiskowej wśród dzieci i  młodzieży szkół. 

3. Rozwijanie umiejętności obserwacji przyrody, a w szczególności środowiska wodnego. 

4. Rozwój kreatywności uczniów, pomysłowości, poczucia przestrzeni, kompozycji i estetyki. 

5. Rozbudzenie i szerzenie świadomości oddziaływania człowieka i przemysłu na środowisko 

naturalne. 

IV. Zasady uczestnictwa:  

1. Konkurs plastyczno-fotograficzny przeznaczony dla uczniów nowotarskich szkół podstawowych 

w  dwóch kategoriach wiekowych:  

− klasy I-IV  prace plastyczne 

− klasy V -VIII prace fotograficzne 

2. Technika wykonania prac plastycznych jest dowolna (np. malarstwo, grafika, rysunek, komiks, 

kolaż) na papierze nie mniejszym niż format A4 i nie większym niż A3. 

3. Ocenie podlegają prace 2-wymiarowe. Dopuszczalne są prace przestrzenne, jeśli 3. wymiar 

(grubość) nie przekracza 1 centymetra. 

4. Fotografie mogą być czarno-białe, lub kolorowe. Prace muszą być dostarczone w postaci  wydruku 

na papierze w formacie A5 (21 cm x 15 cm) oraz  w postaci elektronicznej. 

5. Uczestnik może przekazać tylko jedną, niepublikowaną wcześniej pracę. 

6. Prace muszą być wykonane osobiście przez uczestnika konkursu.  

7. Prace powinny być opisane na odwrocie danymi: imię i nazwisko, klasa i nazwa szkoły. Dane te 

będą służyć do kontaktu organizatora z uczestnikiem konkursu. Prace nie podpisane, anonimowe 

nie będą zakwalifikowane do konkursu. 

V. Terminy:  

1. Konkurs przebiegać będzie w okresie od 11 października 2021 do 26 listopada 2021 r. 

2. Prace należy nadsyłać lub dostarczyć osobiście na adres: Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji 

w Nowym Targu Sp. z o.o., ul. Długa 21, 34-400 Nowy Targ z dopiskiem:  

Konkurs „GÓRY, WODA i NATURA W MOIM MIEŚCIE” do dnia 26 listopada 2021 r.  

3. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi poprzez ogłoszenie zawierające dane uczestników do dnia 

1 grudnia 2021 na stronie internetowej organizatora konkursu oraz drogą elektroniczną do szkół. 



VI. Wyniki konkursu i nagrody 

1. Jury powołane przez organizatora wyłoni laureatów konkursu spośród przekazanych prac. 

2. Kryteria oceny prac: zgodność z tematyką, estetyka pracy i oryginalność. 

3. Jury wybierze 12 prac plastycznych i 1 fotografie. Dopuszcza się wybranie większej ilości prac, jeśli 

możliwe będzie wspólne umieszczenie kilku prac na jednej stronie kalendarza. 

4. Główną nagrodą w konkursie jest publikacja prac w kalendarzu na 2022 rok. Autorzy 

publikowanych prac otrzymają dodatkowo nagrody rzeczowe i dyplomy. 

5. Jury ma prawo wyróżnić i nagrodzić, również inne – szczególnie ciekawe – indywidualne prace 

wyłonione w Konkursie. 

6. Decyzja komisji konkursowej jest ostateczna. 

VII. Postanowienia końcowe: 

1. Wszystkie prace zgłoszone do konkursu pozostają własnością Organizatora, który zastrzega sobie  

prawo do bezpłatnej ekspozycji i reprodukcji prac w celach promocyjnych. 

2. Z chwilą złożenia pracy konkursowej Organizatorzy nabywają na zasadzie wyłączności, autorskie 

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

pracą konkursową zgłoszoną do konkursu na następujących polach eksploatacji: 

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotnienia pracy, 

b) w zakresie rozpowszechniania pracy publicznie, wystawienie pracy, wyświetlenie, a także 

publiczne udostępnienie pracy w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu 

i  w czasie przez siebie wybranym. 

3. Przystąpienie do konkursu oznacza akceptację Regulaminu oraz wyrażenie zgody 

rodziców/opiekunów prawnych uczestnika na: 

a) przetwarzanie  danych  osobowych  przez  Administratora danych, którym jest Organizator 

konkursu, do celów związanych z organizacją niniejszego wydarzenia, zgodnie z Rozporządzeniem 

Parlamentu Europejskiego 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) 

zwanego dalej „RODO“, 

b)  wykorzystanie przez Organizatorów wizerunku uczestnika-zdjęcia, filmu wykonanego podczas 

w/w konkursu i przenosi na Organizatora, w zakresie nieograniczonym czasowo i terytorialnie 

wszelkie prawa do korzystania i rozporządzania wizerunkiem- zdjęciem, filmem. 

c) warunkiem rozpatrywania prac konkursowych jest podpisanie przez Opiekuna prawnego 

załącznika nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz  dostarczenie go wraz z pracą konkursową. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym Regulaminie. 

5. Sprawy nieujęte w Regulaminie rozstrzyga Organizator zgodnie z prawem polskim.  


