REGULAMIN KONKURSU
KLASA PLUS /+/

Cele konkursu:
Celem konkursu jest aktywizacja społeczności tarnowskich szkół w zakresie
kształtowania swojego najbliższego szkolnego otoczenia. Inspirowanie zespołów uczniowskich
do podejmowania twórczego wysiłku na rzecz stworzenia miejsca sprzyjającego pracy
lub wypoczynkowi. Motywowanie do kreatywnego wykorzystania przestrzeni we własnej
szkole – takiej jak klasa, świetlica, czytelnia, szkolny hol…
Organizator
Gmina Miasta Tarnowa
Koordynator przeprowadzający konkurs
Zespół Szkół Plastycznych w Tarnowie
I. Postanowienia ogólne
1. Organizator ogłasza konkurs za pośrednictwem strony internetowej oraz poprzez
przesłanie do szkół, za pośrednictwem poczty elektronicznej, powiadomienia
o konkursie wraz z Regulaminem.
2. Do konkursu mogą przystąpić szkoły podstawowe i ponadpodstawowe, dla których
organem prowadzącym jest Gmina Miasta Tarnowa.
3. Konkurs będzie przeprowadzony w dwóch kategoriach:
a) szkoły podstawowe,
b) szkoły ponadpodstawowe.
4. Szkoła lub zespół szkół może zgłosić jeden projekt w jednej z dwóch kategorii.
5. Organizator przewiduje przyznanie nagród pieniężnych o łącznej wartości 54 000 zł
brutto.
6. Najlepsze projekty zakwalifikowane zostaną do wystawy pokonkursowej.
7. Organizator przewiduje uroczysty odbiór zrealizowanych projektów konkursowych
w przestrzeni szkolnej.
8. Projekty niezakwalifikowane do wystawy należy odebrać w ciągu 7 dni od ogłoszenia
wyników konkursu.
9. Projekty zakwalifikowane na wystawę do jej zakończenia pozostaną do dyspozycji
Organizatora – należy je odebrać w ciągu 7 dni od zakończenia wystawy.
10. Organizator zastrzega sobie prawo do rozpowszechniania i publikowania projektów
oraz wykonania dokumentacji w celach promocyjnych.
11. We wszystkich szczegółowych kwestiach nieobjętych niniejszym Regulaminem,
decyzje podejmuje Organizator.
II. Wymagania dotyczące projektu
Projekt powinien zawierać:
1. planszę prezentacyjną 100cmx70cm (maksymalnie 3 sztuki) opisaną nazwą szkoły,
zawierającą następujące komponenty:
a) krótki opis idei projektu, jego głównych założeń (do 1 strony komputeropisu) –
opis funkcji, korzyści wynikających z realizacji projektu, sposobów wykorzystania
przez uczniów itp.,

b) kalkulację kosztorysową obejmującą wysokość nagrody (do 1 strony
komputeropisu); w razie wyższych kosztów wyszczególnienie zakresu, który
zostanie zrealizowany w ramach nagrody oraz określenie pozostałych kosztów wraz
z podaniem ich źródeł finasowania,
c) wizualizację ilustrującą założenia projektowe – projekty wykonane w technikach
rysunkowych, rysunkowo-malarskich lub wydrukowane;
2. poprawnie wypełnioną kartę zgłoszeniową zawierającą:
a) oświadczenie dyrektora szkoły zawierające akceptację projektu oraz
potwierdzenie gotowości jego realizacji w wypadku otrzymania dofinansowania,
b) oświadczenie autorów projektu lub prawnych opiekunów o przetwarzaniu
danych osobowych,
c) oświadczenie o akceptacji Regulaminu konkursu,
d) zgoda na wykorzystanie wizerunku,
e) oświadczenie autorów projektu lub prawnych opiekunów autorów
niepełnoletnich o udzieleniu bezterminowej zgody Organizatorowi i
Koordynatorowi konkursu na prezentację prac, publikowanie i
rozpowszechnianie zgłoszonego projektu w celach promocyjnych lub
informacyjnych w formie druku, wideo oraz w Internecie we wszystkich
działaniach i publikacjach związanych z konkursem oraz działalnością
statutową Organizatora i Koordynatora konkursu,
f) oświadczenie autorów projektu lub prawnych opiekunów autorów
niepełnoletnich, że zgłoszony do konkursu projekt jest projektem autorskim
i nie narusza autorskich praw osobistych i majątkowych osób trzecich.

III. Warunki uczestnictwa w konkursie
1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie do sekretariatu Zespołu
Szkół Plastycznych w Tarnowie projektu zawierającego wszystkie wymagane
Regulaminem komponenty do 5 czerwca 2019 r.
2. Projekty nie spełniające wymagań regulaminowych lub dostarczone po terminie
nie będą kwalifikowane do konkursu.
3. Zgłoszenie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją postanowień
niniejszego Regulaminu.
IV. Nagrody
1. Organizator przewiduje przyznanie w każdej kategorii jednej nagrody
w wysokości 27 000 zł brutto.
2. W celu wyłonienia zwycięzców Organizator powoła Jury Konkursu oceniające
zgłoszone projekty.
3. Wśród kryteriów oceniania istotną rolę odgrywać będzie zasadność realizacji
projektu, kreatywność wykorzystania przestrzeni, oryginalność przedstawionej
koncepcji, walory estetyczne projektowanej przestrzeni oraz wkład własny
społeczności szkolnej w prace wykonawcze.
4. Jury Konkursu może dokonać innego podziału nagród od przewidywanego
Regulaminem lub nie przyznać nagrody.
5. Decyzje Jury Konkursu są ostateczne i nie podlegają odwołaniu.
6. Projekty nie spełniające wymagań Regulaminu nie będą rozpatrywane.

V. Terminy
1. Przyjmowanie projektów do 5 czerwca 2019 r.
2. Ogłoszenie wyników konkursu oraz uroczyste wręczenie nagród nastąpi
12 czerwca 2019 r. o godz. 17.00 w Zespole Szkół Plastycznych w Tarnowie,
ul. Westwalewicza 6.
3. Przekazanie środków finansowych na realizację zwycięskich projektów nastąpi po
ogłoszeniu wyników.
4. Termin uroczystego odbioru zakończonej realizacji konkursowej w zwycięskiej
szkole zostanie ustalony przez koordynatora konkursu po otrzymaniu informacji
o zakończeniu prac.
5. Ostateczny i nieprzekraczalny termin rozliczenia finansowego projektu
do 13 grudnia 2019 r.

Koordynator konkursu:
Zespół Szkół Plastycznych
ul. Westwalewicza 6
33-100 Tarnów
www.zsp.tarnow.pl
szkola@zsp.tarnow.pl
tel. 14 622 21 41
Osoba do kontaktu:
Anna Szczepanik
wicedyrektor ds. artystycznych
ZSP w Tarnowie

Karta zgłoszeniowa projektu
KONKURS KLASA PLUS /+/

______________________________________________
pieczęć szkoły

Nazwa szkoły lub zespołu szkół __________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
Nazwa projektu ____________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
Kategoria konkursowa____________________________________________________________________________________
Nauczyciel /koordynator projektu _______________________________________________________________________
Imiona i nazwiska autorów _______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________

Potwierdzam akceptację projektu oraz gotowość jego realizacji przez szkołę w wypadku
otrzymania dofinansowania.
Data i podpis dyrektora szkoły ________________________________________________________________________________

______________________________________________
miejscowość, data

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Ja, niżej podpisana/ y _________________________________________________________________________________________________
(imię i nazwisko pełnoletniego ucznia lub imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego
w przypadku ucznia niepełnoletniego)

I. Oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych/danych mojego dziecka
_______________________________________________________________________ (imię i nazwisko/imię i nazwisko dziecka)
zawartych w Karcie Zgłoszeniowej KONKURSU KLASA PLUS /+/ organizowanego przez Gminę Miasta
Tarnowa.
_____________________________________
(czytelny podpis pełnoletniego ucznia lub rodzica/opiekuna prawnego)

II. Oświadczam, że zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia RODO zostałam/em poinformowana/y
i przyjmuję do wiadomości, że:
1. Administratorem zebranych danych osobowych jest Zespół Szkół Plastycznych w Tarnowie,
33–100 Tarnów, ul. Westwalewicza 6.
2. Osobą do kontaktu w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych jest Inspektor Ochrony
Danych Osobowych ZSP: szkola@zsp.tarnow.pl, tel: 14 622 21 41 lub jola.gruca23@gazeta.pl
3. Dane osobowe moje/mojego dziecka przetwarzane będą w celu przeprowadzenia KONKURSU
KLASA PLUS /+/.
4. Posiadam prawo dostępu do treści danych osobowych moich/mojego dziecka oraz prawo ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do
cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
5. Dane osobowe moje/mojego dziecka będą przechowywane przez okres trwania konkursu oraz po
jego zakończeniu, w celach informacyjnych i promocyjnych związanych z konkursem.
6. Podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne, w celu
przeprowadzenia konkursu, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie
nieuwzględnienie prac moich/mojego dziecka w konkursie.
7. Mam prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uznam, że przetwarzanie danych mojego dziecka
narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 roku.
_____________________________________
(czytelny podpis pełnoletniego ucznia lub rodzica/opiekuna prawnego)

III. Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem Konkursu Klasa Plus /+/ i akceptuję
wszystkie zawarte w nim warunki.
_____________________________________

(czytelny podpis pełnoletniego ucznia lub rodzica/opiekuna prawnego)

IV. Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku mojego/mojego dziecka
_______________________________________________________________________ (imię i nazwisko/imię i nazwisko dziecka)
utrwalonego jakąkolwiek techniką na wszelkich nośnikach (w tym w postaci fotografii i dokumentacji
filmowej) przez Zespół Szkół Plastycznych w Tarnowie, 33–100 Tarnów, ul. Westwalewicza 6, na potrzeby
organizacji, przeprowadzenia i promocji Konkursu Klasa Plus /+/.
Niniejsza zgoda jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani terytorialnie, obejmuje
wszelkie formy publikacji, w szczególności rozpowszechnianie w Internecie – na stronach Organizatora i
Koordynatora konkursu oraz publikacji danych osobowych (imię i nazwisko, nazwa i adres szkoły) w
materiałach promocyjnych (katalog, publikacje wyników konkursu).
Wizerunek mój/mojego dziecka nie może być użyty w formie lub publikacji dla niego obraźliwej lub
naruszać w inny sposób jego dóbr osobistych.
Oświadczam, że rozpowszechnianie wizerunku mojego/mojego dziecka, zgodnie z niniejszym
oświadczeniem, nie wiąże się z obowiązkiem zapłaty na jego rzecz, ani jakiejkolwiek osoby trzeciej,
wynagrodzenia lub odszkodowania z tego tytułu.
_____________________________________

(czytelny podpis pełnoletniego ucznia lub rodzica/opiekuna prawnego)

V. Wyrażam zgodę na prezentację prac wykonanych przeze mnie/ moje dziecko w ramach wystaw
pokonkursowych oraz publikowanie ich na stronie internetowej Organizatora i Koordynatora konkursu,
w mediach społecznościowych oraz w środkach masowego przekazu w celu informacji i promocji
konkursu.
_____________________________________
(czytelny podpis pełnoletniego ucznia lub rodzica/opiekuna prawnego)

VI. Oświadczam, że zgłoszony do konkursu projekt/praca jest projektem/pracą autorskim/ą i nie
narusza autorskich praw osobistych i majątkowych osób trzecich.
_____________________________________
(czytelny podpis pełnoletniego ucznia lub rodzica/opiekuna prawnego)

