
REGULAMIN KONKURSU 

„Pocztówka ze Śląska Cieszyńskiego” 
 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w konkursie „Pocztówka ze Śląska 

Cieszyńskiego”. 

2. Cele konkursu: 

- zainteresowanie uczniów  lokalną historią i zwyczajami Śląska Cieszyńskiego, 

- poznanie dziedzictwa kulturowego, historycznego, przyrodniczego własnego regionu, 

- promowanie walorów krajoznawczo-turystycznych Śląska Cieszyńskiego, 

- kształtowanie umiejętności zdobywania i przedstawiania informacji. 

3. Podmiotami prowadzącymi i realizującym konkurs są Szkoła Podstawowa nr 1 z siedzibą                  

w Cieszynie, ul. Matejki 3 oraz Muzeum Śląska Cieszyńskiego z siedzibą w Cieszynie, ul..Regera 6,  

zwani w dalszej części „Organizatorami”.  

4. W konkursie uczestniczyć mogą uczniowie klas I-VI szkół podstawowych z terenu powiatu 

cieszyńskiego. 

§ 2 

Zasady uczestnictwa w konkursie 

1. Konkurs realizowany jest w dwóch kategoriach tematycznych i wiekowych: 

a) Pocztówka ze Śląska Cieszyńskiego- klasy I- III szkoły podstawowej 

a. Zadaniem uczniów jest zaprojektowanie pocztówki promującej miejscowość lub powiat 

cieszyński, zachęcającej do poznania historii i przyrody Śląska Cieszyńskiego. 

b.  Uczestnik przystępujący do konkursu wraz z pracą konkursową przesyła kartę uczestnictwa 

dołączoną do niniejszego regulaminu, 

c. Technika wykonania prac: rysunek, malarstwo, grafika, techniki mieszane (np. kolaż) i inne 

płaskie techniki, z wyjątkiem nietrwałych materiałów. 

d. Format pracy: dowolny 

e. Przesłane na konkurs prace zwane dalej „pracami konkursowymi”- muszą być dziełami 

indywidualnymi, nigdy niepublikowanymi. 

 

b) Folder turystyczny „Śląsk Cieszyński” - klasy IV-VI szkoły podstawowej 
a. Zadaniem uczniów jest stworzenie folderu turystycznego promującego miejscowość lub powiat 

cieszyński, zachęcającego do poznania historii i przyrody Śląska Cieszyńskiego, 

b. Uczestnik przystępujący do konkursu wraz z pracą konkursową przesyła kartę uczestnictwa 

dołączoną do niniejszego regulaminu, 

c. Praca w jednej z form:  

 Plastyczna - kartka papieru formatu A4, zaprojektowana i złożona ma tworzyć folder,  

 Grafika komputerowa z załączoną wersją elektroniczną, 

 Pomysł własny. 

d. Przesłane na konkurs prace zwane dalej „pracami konkursowymi”- mogą być dziełami 

indywidualnymi lub stworzonymi w zespołach maksymalnie dwuosobowych. Prace konkursowe 

muszą być dziełami nigdy niepublikowanymi. 

 

2. Każdy uczestnik może do konkursu zgłosić tylko jedną pracę konkursową. 

3. Prace konkursowe mogą być nadsyłane lub dostarczane osobiście na adres: Szkoła Podstawowa nr 1 

w Cieszynie, ul. Matejki 3, 43-400 Cieszyn, do dnia 29 kwietnia 2016 r. do 20 maja 2016 r. 

4. Organizatorzy nie są zobowiązani do zwrotu kosztów wynikających z przygotowania pracy 

konkursowej. 



5. Udział w konkursie jest bezpłatny. 

6. Przesłanie pracy na konkurs jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu konkursu. 

 

§ 3 

Tryb oceny prac i przyznawania nagród 

1. Oceny prac dokona komisja konkursowa powołana przez Organizatorów. 

2. Kryteria oceny prac: 

a. zgodność z tematem, 

b. forma oraz estetyka wykonania, 

c. kreatywność, 

d. „odkrycie” nieznanych miejsc Śląska Cieszyńskiego, 

e. samodzielność wykonania. 

3. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 13.05.2016 r.  31 maja 2016 r.. Wyniki konkursu 

zostaną opublikowane na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 1 w Cieszynie ( 

www.sp1cieszyn.edu.pl ) do dnia 20.05.2016 r.   3 czerwca 2016 r.. Opiekunowie laureatów zostaną 

także powiadomieni telefonicznie oraz mailowo.  

4. Organizator zastrzega sobie prawo przyznania więcej niż jednej nagrody głównej. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo opublikowania nagrodzonych prac konkursowych. 

6. Organizator zastrzega sobie prawo przyznania dodatkowych wyróżnień. 

7. Decyzje komisji konkursowej są ostateczne i nie podlegają zmianie. 

 

§ 4 

Ochrona danych osobowych 

1. Uczestnik konkursu podaje swoje dane osobowe dobrowolnie. 

2. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu zgodnie                          

z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity:               

DZ. U. 2015. poz. 2135) 

3. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora swych danych osobowych                     

w celach związanych z organizacją konkursu. 

4. Na zasadach przewidzianych przepisami w/w ustawy o ochronie danych osobowych uczestnik 

konkursu ma prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania oraz żądania zaprzestania                         

ich przetwarzania. 

5. Żądanie zaprzestania przetwarzania danych osobowych jest równoznaczne  

z rezygnacją z udziału w konkursie. 

 

§5 

Postanowienia końcowe 

1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Wszelkie 

zmiany stają się obowiązujące po opublikowaniu ich na stronie internetowej Szkoły Podstawowej               

nr 1 w Cieszynie ( www.sp1cieszyn.edu.pl ) w zakładce Konkurs Regionalny. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy 

kodeksu cywilnego oraz inne stosowne przepisy prawa polskiego. 

3. Osobą kontaktową ze strony organizatorów jest: Błażej Piksa, adres e-mail: pi ks e l81@ o 2. p l ;                 

tel. 33  85207 32  

 

 

 

 

http://www.sp1cieszyn.edu.pl/
http://www.sp1cieszyn.edu.pl/


Załącznik do  
REGULAMIN KONKURSU 

„Pocztówka ze Śląska Cieszyńskiego” 

 

 
....................................................................... 

(miejscowość, data) 

 

[ pieczęć szkoły ] 

Zgłoszenie udziału w konkursie 

„Pocztówka ze Śląska Cieszyńskiego” 
 

 

…………………………………………………………………………………………….   ………………. 

IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA                                                                                            KLASA  

 

 

……………………………………………………………………………………………………….…….… 

SZKOŁA (PEŁNA NAZWA) 

 

  

……………………………………………………………………………………………………….…….… 

ADRES SZKOŁY 

 

……………………………………………………………………………………………………….…….… 

KONTAKT ZE SZKOŁĄ: TEL., E-MAIL 

 

……………………………………………………………………………………………………….…….… 

ADRES STRONY INTERNETOWEJ SZKOŁY 

 

 

……………………………………………………………………………………………………….…….… 

IMIĘ I NAZWISKO NAUCZYCIELA - KOORDYNATORA KONKURSU 

TEL. KONTAKTOWY, E-MAIL 

 

 

……………………………………… 

PIECZĘĆ I PODPIS DYREKTORA 

 

ZGODA NA UDZIAŁ W KONKURSIE 

ORAZ NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

 

Ja, niżej podpisana(y) wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w konkursie „Pocztówka ze Śląska 

Cieszyńskiego”, zapoznałam (em) się z regulaminem konkursu. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez 

Organizatorów konkursu danych osobowych dziecka i moich zgodnie z zasadami zawartymi w ustawie              

z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: (tekst jednolity: DZ. U. 2015. 

poz. 2135). Ponadto wyrażam zgodę na opublikowanie imienia i nazwiska dziecka w mediach oraz 

stronach internetowych organizatorów konkursu w przypadku wytypowania go jako laureata.  

 

Niniejszym oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą. 

 

  

……………….… ……………………………………………….. 
data i miejscowość                czytelny podpis rodzica/ opiekuna prawnego 

 


