Regulamin konkursu na fraszkę o szkole
§1
1. Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Ogólnokształcących nr1 w Sosnowcu.
2. Celem konkursu jest rozwijanie umiejętności twórczych wśród uczniów szkół
gimnazjalnych.
§2
W konkursie mogą wziąć udział uczniowie gimnazjów z terenu Sosnowca

1.
2.
3.
4.
5.

§3
Autorem fraszki może być wyłącznie jeden uczeń.
Autor przystępuje do konkursu przesyłając organizatorowi jedną fraszkę.
Pracę należy przesłać w wersji elektronicznej, w pliku Word, za pośrednictwem poczty
elektronicznej na adres lo1@sosnowiec.edu.pl podając w tytule: „Fraszka”
Wysłanie pracy na wskazany powyżej adres jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez
uczestnika niniejszego regulaminu.
Przesłana praca musi zawierać w nagłówku wskazane poniżej elementy:
a) imię i nazwisko autora pracy,
b) klasa, nazwa i adres szkoły, do której uczęszcza autor,
c) adres e-mail autora,
d) telefon kontaktowy autora.

§4
Praca nadesłana na konkurs musi spełniać następujące warunki:
a) fraszka ma postać krótkiego wiersza o tematyce szkolnej,
b) fraszka może liczyć najwyżej dwanaście wersów;
c) fraszka powinna być napisana w formie elektronicznej w formacie Word.

§5
1. Powołana przez organizatora komisja konkursowa oceniając prace będzie brała pod
uwagę następujące kryteria:
a) zgodność z tematyką konkursu,
b) pomysłowość autora,
c) oryginalność pracy,
d) styl i język pracy.
2. Komisja ma obowiązek sporządzenia protokołu z obrad jury, który podpisują wszyscy
członkowie.
3. Decyzje komisji są ostateczne.

§6
1. Autorom trzech najlepszych fraszek komisja przyznaje nagrody książkowe
oraz pamiątkowe dyplomy.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do niewyłonienia laureata lub laureatów 1., 2. i 3.
miejsca.
3. Lista laureatów konkursu zostanie opublikowana na stronie internetowej szkoły, a osoby
nagrodzone zostaną powiadomione przez organizatora telefonicznie.

§7
Harmonogram konkursu:
a) oficjalne ogłoszenie konkursu: 14 lutego 2017 r.
b) termin nadesłania prac:
15 marca 2017 r.
c) ogłoszenie wyników konkursu: 30 marca 2017 r.
d) uroczyste wręczenie nagród podczas Dni Otwartych ZSO nr 1: data zostanie podana
zainteresowanym w późniejszym terminie.

§8
1. Uczeń przekazujący fraszkę na konkurs wyraża jednocześnie zgodę na:
a) publiczne zaprezentowanie pracy,
b) zamieszczenie pracy na stronie internetowej organizatora konkursu,
c) opublikowanie informacji o uczniu (imię, nazwisko, nazwa szkoły) na stronach
internetowych organizatora konkursu.
2. Prace konkursowe nie są zwracane.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny.

Postanowienia końcowe:
1. Opiekunowie prawni uczestników proszeni są o pisemne wyrażenie zgody
na wykorzystanie i przetwarzanie przez organizatora danych osobowych, uzyskanych
w związku z organizacją Konkursu, w celach informacyjnych (strona internetowa
szkoły). Wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych zgodne będzie z Ustawą z
dnia 29 października 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133, poz. 883).
2. Pisemną zgodę o treści:
„Wyrażam zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych
mojego dziecka (imię i nazwisko dziecka)………..w celach informacyjnych
zgodnych z Regulaminem Konkursu na fraszkę o szkole i Ustawą z dnia 29
października 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133, poz. 883).
Czytelny podpis rodzica (prawnego opiekuna)”
należy napisać pod tekstem fraszki, podać imię i nazwisko opiekuna (rodzica lub
prawnego opiekuna) i przesłać pod wskazany w § 3 adres organizatora.
3. Biorąc udział w Konkursie, uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na wszystkie
zasady Konkursu zawarte w niniejszym Regulaminie.
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