
Regulamin konkursu na "Ozdobę bożonarodzeniową" 

1. Organizator konkursu: 

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Juliusza Poniatowskiego  

w Czarnocinie, z siedzibą ul. Poniatowskiego 5, 97-318 Czarnocin. 

 

2. Cele konkursu: 

a)  Celem konkursu jest przybliżanie i zainteresowanie dzieci, młodzieży i dorosłych 

tradycjami Bożego Narodzenia.  

b)  Kształtowanie i rozwijanie wrażliwości plastycznej.  

c)  Umożliwienie przedstawienia własnej wizji, nastroju.  

d)  Prezentacja talentów artystycznych. 

 

3. Zadanie konkursowe 

a)   Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie ozdoby bożonarodzeniowej  

i przesłanie wyraźnego zdjęcia wykonanej pracy wraz ze skanem wypełnionego 

załącznika nr 1 do niniejszego regulaminu na maila: a.radomska@czarnocin.edu.pl.  

b)  Zdjęcia prac nadesłanych na Konkurs muszą być zdjęciami pracy wykonanej 

własnoręcznie przez uczestnika.  

c)  Każdy uczestnik zgłasza tylko jedną pracę konkursową.  

d)  Interpretacja tematu jest dowolna (format, technika wykonania itp.). 

e)  Dla młodszych uczestników dopuszcza się możliwość wykonania pracy z pomocą 

rodzica/opiekuna. 

 

4. Założenia organizacyjne: 

Konkurs adresowany jest do osób indywidualnych: dzieci, młodzieży i dorosłych  

z gminy Czarnocin oraz gmin sąsiadujących z gminą Czarnocin, a także uczniów i 

słuchaczy ZSCKU w Czarnocinie wraz z rodzinami. Obejmuje on dwie grupy 

wiekowe: 

-  od 7 do 13 lat, 

-  od 14  i więcej. 

 

5. Termin i warunki dostarczenia prac: 

a) zdjęcia wykonanych własnoręcznie prac należy przesłać na maila: 

a.radomska@czarnocin.edu.pl w nieprzekraczalnym terminie do 16.12.2020 r. 

b)  Każde nadesłane zdjęcie wykonanej pracy otrzyma numer konkursowy,  

a uczestnik konkursu zostanie poinformowany mailem zwrotnym o przyznanym w/w 

numerze. 

c)  W mailu należy podać imię i nazwisko uczestnika konkursu wraz z numerem 

telefonu do kontaktu w razie wygranej. 

d)  Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu. Udział  

w konkursie jest bezpłatny. 

 

6. Ocena prac: 

a)  O wyłonieniu zwycięzców konkursu zadecydują internauci głosując na stronie: 

https://www.facebook.com/ZSPCzarnocin, w dniach od 18.12.2020 r. od godz. 

10.00  do 21.12.2020 r. do godz.10.00 

b)  Głosy oddane po terminie będą nieważne. 



c)   W każdej grupie wiekowej zostaną przyznane nagrody za I, II, III miejsce. 

d)  Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w dniu 21.12.2020 r. o godz.10.10  

i zostanie opublikowane na fb i stronie internetowej Zespołu Szkół Centrum 

Kształcenia Ustawicznego im. Juliusza Poniatowskiego w Czarnocinie. 

e)  Organizator ustali termin odbioru nagród ze zwycięzcami indywidualnie. 

f)   Organizator nie wysyła nagród przesyłką pocztową czy kurierską. 

 

7. Wszelkie pytania można kierować do Zespołu Szkół Centrum Kształcenia 

Ustawicznego im. Juliusza Poniatowskiego drogą elektroniczną:  

-  e-mail: a.radomska@czarnocin.edu.pl,  

-  telefonicznie: 44 616 51 75. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 

do Regulaminu konkursu na 

"Ozdobę bożonarodzeniową" 

OŚWIADCZENIE 

Na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych,  

ja niżej podpisany wyrażam zgodę/ nie wyrażam zgody* na nieodpłatne wykorzystywanie  

i rozpowszechnianie przez organizatora - Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego 

im. Juliusza Poniatowskiego w Czarnocinie oraz Starostwo Powiatowe w Piotrkowie 

Trybunalskim oraz wykonanych przeze mnie/ przez moje dziecko* 

................................................................................... prac utrwalonych w postaci zdjęć  

w konkursie na "Ozdobę bożonarodzeniową". 

Niniejsza zgoda: 

-  nie jest ograniczona czasowo ani terytorialnie,  

-  dotyczy umieszczenia zdjęcia wykonanej pracy w w/w konkursie na stronach 

internetowych, profilach portali społecznościowych oraz kronikach w/w instytucji,  

-  dotyczy wykorzystania prac powstałych na w/w warsztatach w materiałach  

lub w związku z wydarzeniami mającymi na celu promocję Zespołu Szkół Centrum 

Kształcenia Ustawicznego im. Juliusza Poniatowskiego w Czarnocinie. 

Zdjęcia, o których mowa mogą być użyte do różnego rodzaju form elektronicznego 

przetwarzania obrazu, kadrowania i kompozycji, bez obowiązku akceptacji produktu 

końcowego, lecz nie w formach obraźliwych lub ogólnie uznanych za nieetyczne. 

Zrzekam sie niniejszym wszelkich roszczeń (istniejących i przyszłych), w tym również  

o wynagrodzenie względem ww. podmiotu, z tytułu wykorzystania moich prac  

na potrzeby wskazane w oświadczeniu. 

Oświadczam, że jestem osobą pełnoletnią i nieograniczoną w zdolności do czynności 

prawnych, a zgody udzielam dobrowolnie i świadomie. 

 

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

Miejscowość, data       czytelny podpis / podpis rodzica, opiekuna prawnego 

 


