
Powiatowy Konkurs Plastyczno-Fotograficzny
 „Jesień na Kaszubach”

o Złoty Liść Starosty
ORGANIZATORZY:
Starosta Wejherowski
Powiatowy Zespół Placówek 
Oświatowo-Wychowawczych

CELE KONKURSU:

 dostrzeganie piękna otoczenia;
 zwrócenie uwagi na obiekty mniej znane szerszemu gronu odbiorców;
 kształcenie poczucia dumy z przynależności do małej ojczyzny;
 rozwijanie postaw twórczych;
 umiejętność doboru obiektów charakterystycznych dla kultury Kaszub i ich odpowiednia

ekspozycja.

REGULAMIN:

1. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
2. Temat: Ciekawe,artystyczne przedstawienie jesiennego pejzażu na Kaszubach. 
3. Prace oceniane będą w dwóch kategoriach:

 plastyka  
Technika wykonania prac dowolna (malarstwo, grafika, techniki mieszane płaskie). 
Format prac: A 3

 fotografia   
Format zdjęć min. 13 x 18 (jeden uczestnik oddaje maksymalnie 3 zdjęcia)

4. W każdej kategorii nagrody będą przyznawane oddzielnie dla każdej grupy wiekowej:
 szkoły podstawowe (IV-VI; VII-VIII)
 szkoły ponadpodstawowe

5.  Każda  praca  konkursowa  powinna  zawierać  na  stałe  przymocowaną metryczkę  
z następującymi danymi:

 imię i nazwisko autora pracy
 nazwa szkoły/ placówki 
 wiek autora i klasa
 imię i nazwisko opiekuna
 telefon kontaktowy, 
 adres e-mail (informacje o wynikach konkursu będą przesyłane drogą elektroniczną lub

telefoniczną)
 do  każdej  pracy  proszę  dokleić  uzupełnioną  i  podpisaną  poniższą  tabelkę  dot.

przetwarzania danych osobowych.
 UWAGA – prace nie posiadające  NA STAŁE PRZYMOCOWANEJ/PRZYKLEJONEJ karteczki z

dokładnymi powyższymi danymi uczestnika zostaną zdyskwalifikowane!

6. Organizator zastrzega sobie prawo połączenia kategorii wiekowych w przypadku małej ilości
nadesłanych prac.

7. Prace należy nadsyłać do dnia 15 listopada 2021 r. na adres:  

Powiatowy Zespół Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Wejherowie
84-200 Wejherowo, ul. 3 Maja 49 

tel. 58 672 45 92; e-mail: pzpow.kultura@op.pl



8. O terminie i  miejscu podsumowania konkursu oraz wręczenia dyplomów i  nagród wszyscy
nagrodzeni zostaną poinformowani drogą elektroniczną bądź telefoniczną.
9. Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo publikowania i reprodukowania prac 
konkursowych bez wypłacania honorariów autorskich.
10. Prace będą zwracane na prośbę wykonawcy po zamknięciu ekspozycji.

11. Zgłoszenie udziału w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie
danych  osobowych  przez  organizatora  konkursu  (PZPOW  w  Wejherowie)
 oraz na publikację wizerunku uczestników w mediach społecznościowych.
12.Odpowiedzialność  za  bezpieczeństwo  laureatów  przybyłych  na  podsumowanie  konkursu
ponoszą ich opiekunowie.
13.  Podsumowanie  konkursu  odbędzie  się  w  reżimie  sanitarnym,  zgodnie  z  procedurami
bezpieczeństwa w okresie pandemii COVID-19

               

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie.

Zgodnie z wejściem w życie rozporządzenia o RODO - Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w 
sprawie ochrony osób fizycznych o przetwarzaniu danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu  takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE -ogólne rozporządzenie o ochronie danych,  ja niżej podpisany wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dziecka:

…....................................................................................................................,
(wpisać imię i nazwisko uczestnika konkursu)

na potrzeby konkursu pt.  Powiatowy Konkurs Plastyczno-Fotograficzny „Jesień na Kaszubach”o Złoty Liść Starosty,
organizowanego przez Starostę Wejherowskiego i Powiatowy Zespół Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Wejherowie ul. 3-go Maja 49, 
który jednocześnie jest Administratorem danych osobowych.

…......................................................................................
( podpis rodzica/opiekuna)


