Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Brzozowie
ogłasza konkurs na
rysunek promujący Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną
w Brzozowie
Organizator i przedmiot konkursu
1. Organizatorem konkursu jest Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Brzozowie,
zwana dalej „Organizatorem”.
2. Przedmiotem konkursu jest opracowanie rysunku dla Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Brzozowie, który będzie nawiązywać do charakteru pracy placówki
(np. wsparcia rozwoju dziecka i jego rodziny). Praca, która uzyska najwyższa liczbę
punktów, zostanie umieszczona na głównej stronie internetowej Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej.
3. Wszelkich informacji dotyczących konkursu udziela koordynator konkursu - Ewelina
Gurgacz pod numerem 13 434 10 53.
Warunki uczestnictwa
1. Do konkursu mogą przystąpić uczniowie ze szkół z terenu powiatu brzozowskiego,
którzy:
a) zapoznali się z niniejszym Regulaminem konkursu i akceptują jego postanowienia,
b) w terminie do 11.10.2019 roku zgłoszą listownie lub osobiście swój rysunek, który
obrazował będzie specyfikę pracy placówki,
c) wraz z pracą konkursową złożą:
- wypełnione i podpisane: Oświadczenie o nieodpłatnym przeniesieniu
majątkowych praw autorskich na Organizatora Konkursu plastycznego oraz
o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 1),
d) każdy uczestnik może przedstawić maksymalnie jedną propozycje, będącą
samodzielną realizacją.
2. Poprzez przesłanie pracy na Konkurs, Uczestnik potwierdza, że zapoznał się
z Regulaminem oraz akceptuje jego postanowienia.
3. Zgłoszenie pracy jest równocześnie oświadczeniem, że zgłaszający jest autorem pracy
i zgadza się na jej bezpłatną prezentację na stronie internetowej Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej w Brzozowie.

Wymagania techniczne
1. Rysunek należy przedstawić na papierze formatu A4.
2. Praca wykonana może zostać techniką dowolną.
3. Rysunek powinien zawierać, np. wizerunek rodziny, dzieci lub rodziców z dziećmi na
tle krajobrazu, szkoły lub domu.
4. Każda praca powinna być opatrzona na odwrocie czytelnie wypełnioną kartą zgłoszenia
zawierającą: imię i nazwisko autora, klasę, szkołę, imię i nazwisko opiekuna
artystycznego.

5. Prace konkursowe będą oceniane pod względem:
 artystycznym,
 oddania charakteru pracy poradni,
 łatwości rozpoznania i zapamiętania.
Zgłoszenie rysunku do konkursu
1. Prace konkursowe wraz załącznikiem należy dostarczyć do dnia 11 października 2019r.
do sekretariatu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Brzozowie lub przesłać na
adres:
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Brzozowie
ul. H. Sienkiewicza 2
36-200 Brzozów
2. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i dostarczeniem prac konkursowych
ponoszą uczestnicy.
Rozstrzygnięcie konkursu
1. Wyboru laureata konkursu na rysunek dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w Brzozowie dokonuje Komisja Konkursowa powołana przez Dyrektora Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej w Brzozowie.
2. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 14 października 2019 roku.
3. Komisja Konkursowa przyzna nagrodę rzeczową pracy, która uzyska największą liczbę
punktów. Zwycięzca zostanie poinformowany telefonicznie i zaproszony po
indywidualny odbiór do placówki.
4. Wyróżnione ilustracje zostaną umieszczone na gazetce ściennej w siedzibie
Organizatora.
Postanowienia końcowe
1. Dostarczone prace konkursowe i prawa autorskie do nich przechodzą na własność
Organizatora.
2. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych
osobowych przez organizatorów na potrzeby konkursu oraz akceptacją regulaminu
konkursu. Administratorem danych będzie Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
w Brzozowie.
3. Autor/rzy prac konkursowych przekazują autorskie prawa majątkowe do rysunku,
obejmujące następujące pola eksploatacji:
 zwielokrotnianie przy zastosowaniu technik drukarskich i komputerowych;
 wprowadzanie do pamięci komputera;
 publiczne wyświetlanie na stronie internetowej Organizatora oraz umieszczenie
na gazetce ściennej.
4. Wszelkie sytuacje nieujęte w regulaminie pozostają w gestii organizatorów.

