
Konkurs plastyczny na stworzenie plakatu promującego program 
Przekaż 1,5% podatku na działalność swojej szkoły 

 
 
 
Regulamin konkursu: 
 
1. Organizator 

Organizatorem konkursu jest Rada Rodziców Szkoły Podstawowej Nr 10 im. Eugeniusza 
Kwiatkowskiego w Gdyni. 

 
2. Cel 

Celem konkursu jest: 
➢ rozwijanie inwencji twórczej dzieci przez poszukiwanie różnorodnych rozwiązań 

plastycznych; 
➢ umożliwienie dzieciom prezentacji własnych dokonań twórczych. 
Zwycięskie prace zostaną wykorzystane do przygotowania plakatów/ulotek zachęcających  
do podzielenia się 1,5% swoim podatkiem z rocznego rozliczenia z Urzędem Skarbowym. 

 
3. Temat konkursu 

➢ Przedmiotem konkursu jest wykonanie własnej pracy promującej pozyskanie z rozliczeń 
podatkowych z Urzędem Skarbowym 1,5% podatku na rzecz szkoły. 

➢ Praca powinna być wykonana w formacie A4 dowolną techniką plastyczną (kompozycja linii 
wykonana na płaszczyźnie, polegająca na nanoszeniu na powierzchnię walorów wizualnych 
przy użyciu odpowiednich narzędzi). 

➢ Praca musi zawierać logo szkoły (lub dane szkoły), nr KRS: 0000268115, cel szczegółowy: 
„RR SP 10 w Gdyni”. 
 

4. Uczestnicy 
Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich uczniów Szkoły Podstawowej nr 10 w Gdyni. Konkurs 
podzielony jest na dwie grupy: 

➢ I grupa dla klas 0-3 
➢ II grupa dla klas 4-8 

 
5. Warunki konkursu 

➢ Udział w Konkursie i podanie danych osobowych związanych z udziałem w nim są całkowicie 
dobrowolne; 

➢ Zgłoszenie pracy konkursowej jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu; 
➢ Uczestnik może wziąć udział w Konkursie tylko jeden raz; 
➢ Zgłoszenie prac do Konkursu jest równoznaczne ze zgodą na nieograniczoną ilościowo, 

terytorialnie i czasowo, nieodpłatną prezentację publiczną, a w szczególności w materiałach 
promocyjnych Organizatora oraz w sieci Internet, bez uiszczania honorarium autorskiego oraz 
bez ich oznaczenia nazwiskiem autora; 

➢ Dane osobowe Autorów będą wykorzystane w celu wyłonienia zwycięzcy i przyznania nagrody. 
Organizator może opublikować imię Uczestnika na materiałach informacyjnych Organizatora, 
na Facebooku Szkoły; 

➢ Organizator zastrzega sobie prawo do publikowania na Fanpage Facebooku Szkoły wszystkich 
prac, także tych, które nie zdobędą nagrody w Konkursie. 

 
 
 
 



6. Czas trwania konkursu 
Konkurs trwa od 01.12.2022r. do 16.12.2022r. do godz. 16:00. 
 

7. Gdzie dostarczyć 
Prace prosimy zostawić u Pań woźnych przy sekretariacie. Każda praca powinna mieć na odwrocie 
metryczkę zawierającą dane: imię, nazwisko, klasa. 
 

8. Nagrody 
Nagrodą za zajęcie I miejsca w kategorii klas 0-3 oraz za zajęcie I miejsca w kategorii klas 4-8 jest 
karta podarunkowa do Centrum Handlowego Rivera o wartości 50 zł. 
Pozostałe miejsca otrzymają nagrody niespodzianki. 
 

9. Komisja Konkursowa 
W Komisji Konkursowej zasiada Zarząd Rady Rodziców oraz trzech Rodziców spośród wszystkich 
Trójek Klasowych (tj. p. Joanna z kl. 6A, p. Ewelina z kl. 2C, p. Małgorzata z kl. 8B). 
 

10. Wyniki 
Ogłoszenie wyników nastąpi do 22.12.2022r. za pośrednictwem strony profilowej na Facebook 
Szkoły, natomiast wręczenie nagród do 10.01.2023r. 

 
11. Prawo do wykorzystywania prac przez Organizatorów  

Nadesłanie prac na Konkurs plastyczny jest równoznaczne z przekazaniem na rzecz Organizatorów 

Konkursu bezpłatnej licencji niewyłącznej na czas nieokreślony do dowolnego (niekomercyjnego  

i komercyjnego) wykorzystana prac w szczególności do:  

➢ utrwalenia;  

➢ zwielokrotniania dowolną techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu 

magnetycznego oraz techniką cyfrową;  

➢ wprowadzania do pamięci komputera;  

➢ publicznego wykonania albo publicznego odtworzenia oraz publicznego udostępniania  

w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w określonym miejscu i czasie;  

➢ wystawienia;  

➢ wyświetlania;  

➢ nadania za pomocą wizji lub fonii przewodowej albo bezprzewodowej przez stację 

naziemną;  

➢ publikacji wraz ze wskazaniem lub bez wskazania autora w materiałach promocyjnych 

związanych z Konkursem, stronach internetowych Organizatora oraz na portalu 

społecznościowym;  

 
 


