Regulamin konkursu dla dzieci
„10. urodziny Libratusa”
I.

Cel konkursu:

Konkurs został zorganizowany w celu zachęcenia dzieci do wykazania się kreatywnością i
ujawnieniem swoich talentów, poprzez przygotowanie urodzinowej laurki z okazji 10-lecia
istnienia projektu. Jest to konkurs plastyczny, dlatego oceniana będzie estetyka wykonania
pracy konkursowej.
Wymagania dotyczące pracy konkursowej

II.

Przedmiotem konkursu jest wykonanie laurki z okazji 10-lecia istnienia Polskich Szkół
Internetowych Libratus. Praca powinna zawierać akcenty związane z edukacją w projekcie
Libratus. Technika wykonania jest dowolna (np. ołówek, kredki, farby, pastele, farby
olejne i akwarele, wycinanki i wyklejanki, techniki komputerowe, różne programy graficzne i
wiele innych).
•
•
•
•

Konkursowa plansza powinna zostać wysłana w formie elektronicznej na adres:
edukacja@libratus.edu.pl
Wiadomość mailowa powinna zawierać laurkę w formacie graficznym lub zdjęcie
laurki wykonanej ręcznie.
Format przesłanego pliku: jpg, jpeg lub png (w wysokiej jakości).
Każdy uczestnik konkursu ”10. urodziny Libratusa” może zgłosić tylko jedną pracę.

Prace, które nie będą zgodne z zasadami konkursu, nie będą podlegały ocenie i zostaną
zdyskwalifikowane. „10. urodziny Libratusa” to konkurs plastyczny, więc głównie będą
oceniane walory estetyczne, kreatywność, technika i pomysł na zobrazowanie swojej
przygody z projektem.
III.

Warunki uczestnictwa

Uczestnikami konkursu mogą być dzieci, a także młodzież w wieku od 7 do 15 lat, będące
uczniami Polskich Szkół Internetowych Libratus. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest
przesłanie przygotowanej laurki. Projekt powinien zawierać hasło „10. urodziny Libratusa”
Prace konkursowe należy nadsyłać do 30 września 2019 r. na adres: konkurs@libratus.edu.pl
z podpisem według wzoru: Imię_Nazwisko_Klasa.
IV.

Wyniki konkursu

Wszystkie nadesłane prace, które będą zgodne z wymaganiami dotyczącymi pracy
konkursowej zostaną ocenione przez trzyosobowe jury. Prace konkursowe należy przesyłać
do 30 września 2019 r., natomiast oficjalne ogłoszenie wyników konkursu zostanie
przedstawione 2 października na portalu społecznościowym Facebook oraz na stronie
internetowej Libratusa. Zwycięzcy zostaną dodatkowo poinformowani drogą mailową.
V.

Nagrody dla zwycięzców

W konkursie “10. urodziny Libratusa” nagrodzone zostaną trzy najładniejsze prace
konkursowe. Zwycięzcy konkursu otrzymają nagrody rzeczowe i dyplomy.

Prace nagrodzone oraz prace wyróżnione będą widoczne dla wszystkich dzieci na profilu
facebookowym Libratusa (https://www.facebook.com/PSI.Libratus) i stronie internetowej
projektu (https://www.libratus.edu.pl/)
Wiadomość mailowa wraz z wykonaną pracą konkursową i opisem powinna zawierać
podstawowe dane uczestnika, tj. imię, nazwisko i klasę dziecka. W wiadomości mailowej
konieczne jest zamieszczenie oświadczenia rodzica o wyrażeniu zgody na przetwarzanie
danych osobowych w celu przeprowadzenia konkursu (w tym również na rozpowszechnienie
danych osobowych dziecka w celu ogłoszenia wyników Konkursu na stronie internetowej
Organizatora i na jego profilu facebookowym) o następującej treści:
Jako rodzic/opiekun prawny Uczestnika …………….... (proszę podać imię i nazwisko dziecka)
wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Polonijny Zespół Placówek Oświatowych z siedzibą
w Nowym Targu (dalej: PZPO) danych osobowych moich oraz dziecka w celu
przeprowadzenia konkursu „10. urodziny Libratusa” (dalej jako “Konkurs”), w
tym na publikację pracy konkursowej w celu ogłoszenia wyników Konkursu na stronie
internetowej organizatora (https://www.libratus.edu.pl/) oraz na facebookowym koncie
organizatora (https://www.facebook.com/psilibratus). Zgoda ma charakter nieodpłatny,
dotyczy rozpowszechniania pracy konkursowej mojego dziecka na wskazanych wyżej
stronach internetowych, przesłanej przeze mnie w ramach uczestnictwa w Konkursie.
Oświadczam jednocześnie, że zapoznałem/am się z informacjami o przetwarzaniu danych
osobowych przez PZPO zamieszczonych wraz z ogłoszeniem Konkursu.

