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PPaattrroonnaatt  HHoonnoorroowwyy::    

  

  
  

ZZeessppóółł  SSzzkkóółł  FFuunnddaaccjjii                

""SSzzkkoołłaa  GGmmiinnnnaa  MMeennaaddżżeerrsskkoo--KKssiięęggoowwaa""        IIzzaabbeellaa  KKaattaarrzzyynnaa  MMrrzzyyggłłoocckkaa  

                ww  WWaałłbbrrzzyycchhuu                                PPoosseełł  nnaa  SSeejjmm  RRPP  

  

RREEGGUULLAAMMIINN  KKOONNKKUURRSSUU    

„Wałbrzych ma 70 lat” 
 

§ 1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie „Wałbrzych ma 

70 lat”, zwanym dalej „Konkursem”. Każda osoba przystępująca do Konkursu akceptuje 

warunki Regulaminu zawarte poniżej.  

2. Czas trwania Konkursu obejmuje okres od 10 czerwca 2015 roku do 18 września 

2015 r. 

 

§ 2 

ORGANIZATORZY i PATRONAT 

1. Organizatorami konkursu są: Poseł na Sejm RP - Izabela Katarzyna Mrzygłocka oraz 

Zespół Szkół Fundacji "Szkoła Gminna Menadżersko-Księgowa" w Wałbrzychu. 

2. Honorowy Patronat nad Konkursem objęła Danuta Jazłowiecka, Posłanka do Parlamentu 

Europejskiego. 

§ 3 

CEL KONKURSU 

Celem Konkursu jest szeroko pojęta promocja Wałbrzycha, zbudowanie pozytywnego 

wizerunku miasta poprzez wykorzystanie naturalnych atutów Wałbrzycha oraz 

kreowanie interesujących, wyjątkowych wydarzeń atrakcyjnych dla turystów  

i mieszkańców. Konkurs ma rozwijać umiejętności stosowania różnych technik 

plastycznych, posługiwania się technologią informacyjną, kształtować umiejętności 

selekcji potrzebnych informacji oraz uczyć korzystania z różnorodnych źródeł informacji 

z poszanowaniem praw autorskich. 

§ 4 

UCZESTNICY KONKURSU 

1. Konkurs ma charakter otwarty i skierowany jest do osób zamieszkujących Wałbrzych 

oraz powiat wałbrzyski w następujących kategoriach: 

I kategoria – uczniowie szkół podstawowych  - plakat  

II kategoria – uczniowie gimnazjów    - plakat 

III kategoria – uczniowie szkół ponadgimnazjalnych -prezentacje multimedialne, filmik 

IV kategoria – dorośli     - prezentacje multimedialne, filmik 
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2. Prace powinny być wykonane indywidualnie. Jedna osoba może zgłosić tylko jedną 

pracę. 

3. Do udziału w Konkursie może przystąpić nieograniczona liczba uczestników. 

4. Uczestnictwo w Konkursie jest bezpłatne i dobrowolne. 

 

§ 5 

ZASADY KONKURSU 

 

1. Konkurs jest jednoetapowy i polega na wykonaniu pracy konkursowej. 

2. Wymagania konkursowe: 

 Plakat: 

-format - A-3 

-techniki – praca konkursowa może być wykonana dowolną techniką plastyczną: 

pastelami olejnymi, farbami, rysunek kredkami, flamastrami, szkic ołówkiem, kolaż, 

grafika, wydzieranka lub wyklejanka papierowa i powinna: mieć formę płaską  

i jednowymiarową (gotową do ekspozycji w gablocie wystawienniczej) 

-niedopuszczalne techniki prac to: na szkle, węglem, pastelami suchymi, mozaika  

z tworzyw sztucznych i naturalnych 

-do pracy należy dołączyć formularz konkursowy (Załącznik nr 1 do Regulaminu) 

oraz pisemną zgodę rodziców na wzięcie udziału w konkursie, prezentowanie zdjęć 

i nazwisk w prasie/ telewizji z wręczenia nagród - według wzoru stanowiącego 

Załącznik nr 2 do Regulaminu. 

 Prezentacja multimedialna: 

Prezentacja zgłoszona do konkursu powinna być wykonana w programie 

PowerPoint (pakiet programu Microsoft Office) bądź w programie Impress (pakiet 

OpenOffice) i zapisana w formacie umożliwiającym otwarcie jej bezpośrednio  

w w/w programach (z rozszerzeniem *.ppt, *.odp jak również jako prezentacja  

z rozszerzeniem *.pps). Jako nazwę plików należy wpisać swoje nazwisko i imię.  

W prezentacji powinny być zawarte informacje o wykorzystywanych materiałach 

źródłowych oraz o autorach pracy. Prezentacja powinna zawierać do 30 slajdów. 

Do pracy należy dołączyć formularz konkursowy (Załącznik nr 1 do Regulaminu). 
Ponadto do zgłoszeń uczniów szkół ponadgimnazjalnych (osób niepełnoletnich) 
należy wypełnić oświadczenie opiekunów prawnych o wyrażeniu zgody na udział  
w konkursie, przetwarzanie danych osobowych, wykorzystanie wizerunku do celów 
konkursu– według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do Regulaminu. 
 

 Filmik: 

Praca powinna mieć formę filmu (o długości minimum 1 a maksimum 3 minut)  

nakręconego dowolną techniką i dowolnym urządzeniem (może być telefon 

komórkowy). Prace należy umieścić na nośniku DVD lub pendrive w formacie MPEG 

lub AVI oraz dołączyć formularz konkursowy. Wymagana rozdzielczość minimalna 

480/720. Praca powinna być możliwa do odtworzenia w standardowym programie 

Windows Media Player. Film z opisem (maksymalnie 1000 znaków ze spacjami) 
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powinien być jednocześnie zamieszczony na jednym z ogólnodostępnych serwisów 

internetowych  (You Tube, Vimeo) wraz z następującą informacją: Film bierze 

udział w konkursie „Wałbrzych ma 70 lat "  ogłoszonym przez posłankę Izabelę 

Katarzynę Mrzygłocką. Autor:[należy wpisać: imię i nazwisko, ew. nazwę szkoły, 

miejscowość, ew. klasę.] Do pracy należy dołączyć formularz konkursowy (Załącznik 

nr 1 do Regulaminu). Ponadto do zgłoszeń uczniów szkół ponadgimnazjalnych (osób 

niepełnoletnich) należy wypełnić oświadczenie opiekunów prawnych o wyrażeniu 

zgody na udział w konkursie, przetwarzanie danych osobowych, wykorzystanie 

wizerunku do celów konkursu– według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do 

Regulaminu.  

 

3. Wszystkie prace zgłoszone do Konkursu stają się własnością Organizatora i nie 

podlegają zwrotowi. 

4. Prace składamy w sekretariacie Zespołu Szkół Fundacji "Szkoła Gminna Menadżersko-

Księgowa (ul. Armii Krajowej 35B, 58-302 Wałbrzych, tel.  (74)8425826) bądź w 

sekretariacie Biura Poselskiego Posłanki I.K. Mrzygłockiej  

(ul. Słowackiego 26, 58-300 Wałbrzych, tel. 74 8423753), w nieprzekraczalnym 

terminie do 18 września. 

5. Uczestnicy Konkursu ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem prac 

konkursowych. 

6. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału 

w Konkursie osób, których prace zawierać będą treści niezgodne 

z Regulaminem Konkursu. 

7. Nie będą przyjmowane prace: 

a) wykonane niesamodzielnie (zgłoszenie pracy do Konkursu jest jednoznaczne 

z potwierdzeniem faktu jej samodzielnego wykonania), 

b) naruszające prawa autorskie, 

c) obraźliwe, sprzeczne z zasadami współżycia społecznego lub dobrymi obyczajami, 

d) wcześniej publikowane. 

 

8. Złożenie pracy konkursowej jest równoznaczne z: 

a) oświadczeniem o posiadaniu pełnych praw autorskich do przygotowanej pracy, 

b) wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych, 

c) nieodpłatnym udzieleniem prawa na wykorzystanie pracy na następujących polach 

eksploatacji (wraz z oznaczeniem autora): 

- druk w dowolnej liczbie publikacji i dowolnym nakładzie, 

- bezterminowa prezentacja na stronie internetowej Organizatora Konkursu, 

- rozpowszechnianie i publiczne prezentowanie, 

d) zgodę na dokonywanie i wprowadzanie modyfikacji. 

9. Zwycięzcami Konkursu nie mogą zostać osoby, które nie spełniają kryteriów 

Regulaminu, oraz których prace są niezgodne z tematyką Konkursu. 
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§ 6 

WYNIKI KONKURSU 

1. Konkurs zostanie rozstrzygnięty w ostatnim tygodniu września br. przez Jury, któremu 

przewodniczyć będzie Izabela Katarzyna Mrzygłocka – Poseł na Sejm RP. 

2. Prace oceniane będą przez Jury na podstawie następujących kryteriów: 

a) zgodność z tematem Konkursu, 

b) walory artystyczne, estetyczne i merytoryczne, 

c) pomysłowość i oryginalność. 

3. O wynikach Konkursu zwycięzcy zostaną poinformowani telefonicznie.  

§ 7 

NAGRODY 

1. Spośród wszystkich nadesłanych prac konkursowych Jury wyłoni trzy najlepsze prace 

w każdej kategorii, których autorzy - nazywani dalej "Laureatami" - zostaną nagrodzeni. 

2. Nagrodą za zdobycie pierwszego miejsca w Konkursie w każdej z czterech kategorii jest 

3-dniowy wyjazd studyjny do Parlamentu Europejskiego w Brukseli wraz z 

opiekunem/osobą towarzyszącą, organizowany i ufundowany przez Danutę 

Jazłowiecką, Posłankę do Parlamentu Europejskiego. Wyjazd jest planowany na wiosnę 

2016 roku. 

3. Za zdobycie miejsca drugiego i trzeciego w poszczególnych kategoriach przewidziano 

nagrody rzeczowe.  

4. Decyzja dotycząca wyłonienia Laureatów jest nieodwołalna. 

5. Uczestnikowi, który zrezygnuje z nagrody, nie przysługuje zamiana tej nagrody na inną 

bądź na jej równowartość pieniężną lub jakąkolwiek inną formę rekompensaty. 

 

§ 8 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Organizator jest uprawniony do wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu,  

o czym poinformuje na stronach www.mrzyglocka.pl, www.jazlowiecka.pl oraz stronie 

szkoły www.zsmk.pl. 

2. Organizator ma prawo do dokonywania wiążącej wykładni niniejszego Regulaminu oraz 

rozstrzygania sytuacji, których Regulamin nie przewiduje. 

3. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do zmiany, przerwania lub zawieszenia 

Konkursu lub terminu nadsyłania prac z ważnych powodów. 

4. Przystępując do udziału w Konkursie, uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych 

osobowych w celu realizacji Konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 

ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926) oraz przekazuje prawa 

autorskie na rzecz biura Posłanki Izabeli Katarzyny Mrzygłockiej.  

5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikacji imion i nazwisk autorów prac 
konkursowych na stronach www.mrzyglocka.pl, www.jazlowiecka.pl oraz stronie szkoły 
www.zsmk.pl. 

Izabela Katarzyna Mrzygłocka 

  

    

Poseł na Sejm RP 


