Regulamin konkursu
na plakat inspirowany ideą honorowego krwiodawstwa
Cele konkursu:





zainteresowanie uczniów tematyką związaną z honorowym krwiodawstwem,
propagowanie w środowiskach szkolnych, rówieśniczych idei honorowego krwiodawstwa,
rozwinięcie w uczniach umiejętności samodzielnych poszukiwań materiałów źródłowych,
rozwinięcie talentu plastycznego oraz pobudzenie aktywności twórczej wśród młodzieży,

Adresaci konkursu:


Uczniowie szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych z województwa wielkopolskiego.



Najciekawsze prace zostaną wyłonione z podziałem na dwie grupy:
o uczniowie szkół gimnazjalnych,
o uczniowie szkół ponadgimnazjalnych,

Organizatorzy:
Organizatorem konkursu jest Wielkopolski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Poznaniu.
Ramy czasowe konkursu:
Ogłoszenie konkursu w szkołach: 16.10.2017r.
Przesłanie do Wielkopolskiego Oddziału Okręgowego PCK w Poznaniu zgłoszenia chęci udziału
w konkursie (na formularzu zgłoszeniowym) do 10.11.2017r. – zgłoszenia można przesłać mailem
bwozniak@gmail.com , faxem 61 8 353180 lub listownie WOO PCK w Poznaniu, ul. Górna Wilda 99 ab,
61-563 Poznań.
Przygotowanie i przesłanie do WOO PCK w Poznaniu prac konkursowych: do 30.11.2017r.
Rozstrzygnięcie konkursu do 08.12.2017r.

Eliminacje konkursu:
Zasady uczestnictwa w konkursie
1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zgłoszenie udziału oraz przygotowanie przez uczniów szkoły
plakatu na temat honorowego krwiodawstwa.
2. Praca może zostać przygotowana w dowolnej formie graficznej w wersji papierowej.
3. Oceny nadesłanych prac dokona Komisja Konkursowa powołana przez organizatorów Konkursu.
4. Prace nadesłane na Konkurs nie będą zwracane, staną się własnością organizatorów
wykorzystywane w działalności informacyjno-promocyjnej.

i będą

5. Każda szkoła, która zgłosiła chęć uczestnictwa w konkursie może wyłonić maksymalnie trzy prace
konkursowe, które przesyła do Wielkopolskiego Oddziału Okręgowego PCK w Poznaniu.
6. Praca konkursowa nie może być wcześniej nagrodzona, publikowana i nie może naruszać praw
autorskich osób trzecich. Zgłoszenie pracy do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją warunków
niniejszego regulaminu i oświadczeniem, że prace zgłoszone na konkurs zostały wykonane osobiście,

7. Autorzy prac bezpłatnie przenoszą na Organizatora wszelkie majątkowe prawa autorskie do
nadesłanych prac. Wszyscy uczestnicy konkursu składając pracę wyrażają tym samym zgodę na ich
reprodukcję w różnych materiałach informacyjnych: druku w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym
nakładzie używania ich w Internecie oraz innych formach utrwaleń nadających się do rozpowszechniania
(np. nośniki magnetyczne, elektroniczne, CD-ROM, wprowadzenie do obrotu, wprowadzenie do pamięci
komputera, publiczne prezentacje, a także prezentowanie prac na wystawach związanych z
działalnością, prowadzonych przez Organizatora). Przystąpienie uczestników do konkursu oznacza
wyrażenie przez nich zgody na wykorzystywanie ich nazwisk w akcjach informacyjnych, reklamowych i
promocjach związanych z niniejszym konkursem. Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich
danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29.08.97 r. o
Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. 2002 Nr 101 poz. 926 j.t. z późń. zm.).
Kryteria oceny prac
Prace będą oceniane z uwzględnieniem następujących kryteriów




zastosowanie się do zapisów niniejszego regulaminu
ocena merytoryczna
ocena pomysłowości i przekazu treści

Ocena prac konkursowych obejmować będzie zakres merytoryczny i estetykę wykonanej pracy.
Organizatorzy przewidują upominki dla uczestników konkursu, a na zwycięzców czekają nagrody.
Organizatorzy nie pokrywają kosztów przejazdu laureatów konkursu.
Po zakończeniu konkursu prace pozostaną do dyspozycji organizatora. Organizatorzy zastrzegają sobie
prawo wykorzystania prac konkursowych do realizacji działań promocyjnych oraz jako materiał do
zamieszczenia w prasie, internecie oraz do wydruku.
Sytuacje nieobjęte regulaminem rozstrzyga organizator konkursu.

Koordynator konkursu:
Bartosz Woźniak – pracownik WOO PCK Poznań tel. 61 8353179

KARTA ZGŁOSZENIOWA
Konkurs na plakat
inspirowany ideą honorowego krwiodawstwa

Nazwa szkoły

Imię i nazwisko autora

Tytuł i forma pracy

Telefon kontaktowy
Podpis zgłaszającego

Oświadczam, że akceptuję warunki regulaminu konkursu na plakat
inspirowany ideą honorowego krwiodawstwa

……………………………………………………………………
Podpis zgłaszającego, rodzica, lub opiekuna prawnego

