
REGULAMIN KONKURSU 
„Na plakat promujący II Kiermasz Świąteczny”

organizowany przez Radę Rodziców 
w ZS Nr 8  w Toruniu.

 
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs na 
zaprojektowanie i wykonanie plakatu dotyczącego Kiermaszu 
Świątecznego organizowanego przez Radę Rodziców w Zespole Szkół 
Nr 8 w Toruniu w dniu 9.12.2015r w godzinach 17:30 -19:00, zwanego 
dalej „Konkursem” oraz warunki uczestnictwa w nim.

2.  Organizatorem Konkursu jest Rada Rodziców działająca przy 
Zespole Szkół Nr 8  w Toruniu, zwana dalej „Organizatorem”, przy 
współpracy rodziców, uczniów, nauczycieli, dyrekcji, pracowników 
szkoły.

3. Celem konkursu jest: promocja II Kiermaszu Świątecznego 
organizowanego przez  Radę Rodziców,  integracja społeczności 
szkolnej i lokalnej oraz kształtowanie pozytywnego wizerunku Rady 
Rodziców. 

4. Konkurs jest finansowany ze środków Funduszu Rady Rodziców oraz 
wspierany w postaci posiadanych przez RR upominków dla osób 
wyróżnionych. 

II. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE

5. Konkurs dotyczy dzieci uczących się w ZS nr 8, z podziałem na dwie 
kategorie wiekowe: uczniów klas 4-6 SP i 1-3 Gimnazjum.

6.  W konkursie zostaną przyznane nagrody za zajęcie trzech pierwszych 
miejsc w obu kategoriach wiekowych. 

7. Nagrodami w obu kategoriach są:
- za zajęcie 1 miejsca – podwójny voucher do kina.
- za zajęcie 2 miejsca - pojedynczy voucher do kina.
- za zajęcie 3 miejsca - pojedynczy voucher do kina.

8.  Zwycięskie plakaty będą promowały kiermasz. 

9.  W Konkursie nie mogą brać udziału Dzieci rodziców zasiadających w 
Prezydium Rady Rodziców, które to stanowi Jury konkursu.

10. Prace należy przygotować indywidualnie. 



11. Poszczególni uczestnicy Konkursu mogą przesłać tylko jedną 
pracę.

12. Konkurs trwa do 30 listopada 2015 r. 

13. Przedmiotem konkursu jest zaprojektowanie i wykonanie plakatu w 
formie elektronicznej, który będzie w ciekawy sposób promował 
Kiermasz Świąteczny organizowany w grudniu przez RR. Nagrodzone 
projekty, będą wykorzystane w kampanii promocyjno-informacyjnej. 

14.Nadesłane prace   powinny spełniać następujące   wymogi  : 

a) Prace powinny być w wersji elektronicznej formatu A4, mogą zostać
wykonane w dowolnej technice (word, paint itp).

b) Plakat musi zawierać hasło II Kiermasz Świąteczny lub promujące 
go, wymienienie organizatora i wspópracujących, datę i godziny trwania 
kiermaszu  oraz atrakcje (rękodzieło, ozdoby świąteczne, wypieki 
domowe, gry, zabawy i inne atrakcje).

c) Prace należy nadesłać na adres skrzynki Rady Rodziców tj. rr@zs8.eu 
z dopiskiem: Plakat na konkurs oraz powinny zawierać imię, nazwisko
i klasę Uczestnika

III. WARUNKI UDZIAŁU
15. Warunkiem udziału w Konkursie jest nadesłanie pracy konkursowej

zgodnie z wymogami regulaminu, w określonym terminie tj. do dnia 30 
listopada 2015r.

16. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu 
Konkursu. 

17. Prace należy przesyłać na adres mail RR: rr@zs8.eu z dopiskiem: 
Plakat na konkurs.
 

18. Zwycięzca Konkursu zobowiązuje się do niezgłaszania żadnych 
roszczeń względem Organizatora z tytułu wykorzystania przez niego 
pracy konkursowej lub z tytułu jej niewykorzystania albo wykorzystania w
ograniczonym zakresie. 

19. Wykonane prace nie podlegają zwrotowi.

IV. KRYTERIA OCENY 

20. Prace będą oceniane przez Jury w składzie określonym przez
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 Organizatora. 

21. W skład Jury wejdą członkowie Rady Rodziców z roku 2015/2016, 
obecni na zebraniu Rady Rodziców w dniu 1.12.2015r.

22. Zwycięzcy zostaną wyłonieni zgodnie z następującymi kryteriami: 
zgodność przesłania zawartego w pracy z celem Konkursu, wyrazistość 
przekazu, pomysłowość, zawartość merytoryczna, forma estetyczna 
pracy, oryginalność pracy itp. 

23. Decyzje Komisji zapadają większością głosów. W przypadku 
równej ilości głosów decyduje głos przewodniczącego. 

24. Jury dokona oceny prac oraz przyzna nagrody do  1 grudnia 2015 r 
włącznie. 

25.  Decyzja Jury, co do wyboru nagrodzonych prac, jest ostateczna i 
nie podlega zaskarżeniu. 

26. Z rozstrzygnięcia Konkursu zostanie sporządzony protokół, który 
podpisują członkowie Jury uczestniczący w posiedzeniu. 

V. NAGRODY 
27.  Zostaną przyznane nagrody za zajęcie pierwszych trzech miejsc w

każdej kategorii. 

28. Organizator może przyznać dodatkowo dowolną ilość wyróżnień 
dla prac biorących udział w Konkursie. 

29. Wręczenie nagród odbędzie się w dniu Kiermaszu Świątecznego. 

30.  Lista osób i nagrodzonych prac zostanie umieszczona na tablicy 
ogłoszeń koło sekretariatu, na stronie internetowej szkoły, natomiast  
zwycięzca i osoby wyróżnione zastaną powiadomieni mailowo. 

VI. OŚWIADCZENIA O PRAWACH AUTORSKICH I PRZETWARZANIU 
DANYCH OSOBOWYCH 
 

31. Laureaci i wyróżnieni w Konkursie, przekazują nieodpłatnie 
Organizatorowi całość praw autorskich do złożonej pracy. Organizator 
zastrzega sobie prawo do przekazania prac osobom trzecim oraz do ich 
całościowej lub częściowej publikacji, na wszystkich polach eksploatacji, 
w tym m.in. do: 

▪ wyłącznego używania i wykorzystania prac konkursowych we 
wszelkiej działalności promocyjnej, reklamowej, informacyjnej 



związanych z organizacją kiermaszu.
▪ Wprowadzenia do pamięci komputera i publicznego 

umieszczenia/wystawiania/wyświetlania prac konkursowych na 
stronie internetowej szkoły i tablicy ogłoszeń.  

▪ Prawa te są nieograniczone czasowo i ilościowo. 

32. Organizator może wykluczyć uczestnika z udziału w Konkursie w 
przypadku naruszenia przez uczestnika postanowień niniejszego 
regulaminu. 

33. Uczestnik Konkursu, wraz z przystąpieniem do Konkursu, wyraża 
zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb 
przeprowadzenia Konkursu, na warunkach określonych w ustawie z dn. 
29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 
2002 r. NR 101, poz. 926).

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

34. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy związane z 
brakiem możliwości skontaktowania się z laureatami Konkursu.

35.  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zagubione, 
niekompletne, uszkodzone lub opóźnione zgłoszenia do Konkursu. 

36. Regulamin Konkursu dostępny jest także w zakładce Rady 
Rodziców na stronie internetowej ZS NR 8 a szczegółowe informacje o 
Konkursie można uzyskać pisząc na adres: rr@zs8.eu.
 

37.  W sprawach nie dających się przewidzieć i nieuregulowanych 
niniejszym Regulaminem decyduje Organizator. 

Zatwierdził:

Przewodniczący RR 
Tomasz Górecki

Toruń, dnia 3.11.2015r


