
Konkurs ma na celu promowanie twórczego spędzania czasu podczas pandemii. 
Poprzez prace plastyczne i fotograficzne uczestnicy konkursu zaprezentują, jak radzą sobie w 
tych trudnych czasach pandemii poprzez radość, zabawę i rozrywkę. 

I. Organizator:

Powiatowy Zespół Placówek Oświatowo – Wychowawczych w Wejherowie 

II. Terminarz konkursu:

1. Prace należy dostarczyć do 4 czerwca 2021 roku.
2. Rozstrzygniecie konkursu nastąpi w czerwcu 2021 roku. 

III. Warunki uczestnictwa:

1. Uczestnicy konkursu mają za zadanie stworzyć pracę plastyczną lub 
fotograficzną przedstawiającą sposoby na zabawę, rozrywkę i radość w 
czasach pandemii pomimo obostrzeń i zakazów. 

2. Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży. Przyjmowane będą prace 
indywidualne. Prace oceniane będą w dwóch kategoriach wiekowych:

 Uczniowie klas 7-8 Szkoły Podstawowej;
 Uczniowie Szkół Ponadpodstawowych.  

3. Technika wykonania:
a) prace plastyczne: technika dowolna 
b) fotografie: powinny być wydrukowane na papierze fotograficznym (rozmiar 
minimum 10x15 lub większy - zdjęcia nie mogą być modyfikowane cyfrowo za 
pomocą programów graficznych,  jeden uczestnik może zgłosić do konkursu 
maksymalnie 3 zdjęcia). 



IV.

Dostarczenie prac 

1. Prace plastyczne i fotograficzne należy przesłać do dnia 4 czerwca 2021r. na
adres:

2. Bądź należy wrzucić osobiście w placówce do skrzynki znajdującej się przy 
wejściu. 

3. Do pracy należy dołączyć wypełnioną kartę zgłoszenia i zgodę na 
przetwarzanie danych osobowych. 

V. Uczestnik Konkursu wypełniając formularz zgłoszeniowy oświadcza, że jest 
autorem zdjęć oraz posiada zgodę osób portretowanych na uczestnictwo w 
Konkursie oraz publikacje. Odpowiedzialność za wszelkie roszczenia osób 
trzecich, które mogłyby zostać skierowane do Organizatorów Konkursu, 
przejmuje na siebie Uczestnik Konkursu. 

VI. Kryteria oceny prac: 
 zgodność pracy z tematyką konkursu
 - pomysłowość
 - oryginalność
 - estetyka wykonania


VII. Nagrody:

1. Zwycięzcy konkursu otrzymają dyplomy oraz nagrody.
2. O wynikach konkursu zadecyduje jury powołane przez organizatora.

Powiatowy Zespół Placówek Oświatowo-
Wychowawczych

ul. 3 Maja 49
84-200 Wejherowo

z dopiskiem Konkurs plastyczno – fotograficzny
„Pozytywnie zakręceni w czasie pandemii”



Załącznik nr 1 

KARTA ZGŁOSZENIA

Konkurs  plastyczno – fotograficzny  „Pozytywnie zakręceni w czasach
pandemii ”

Oświadczam, że zapoznałem/łam się z Regulaminem Konkursu plastyczno –
fotograficznego „Pozytywnie zakręceni w czasach pandemii” i akceptuję jego

warunki.

Imię, nazwisko i wiek uczestnika 

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

Adres zamieszkania 

……………………………………………………………………………………...

Telefon kontaktowy……………………………………………………………………….

E-mail    …………………………………………………………………………………..

       Do konkursu zgłaszam pracę (właściwe podkreślić)

a) plastyczną 

b) fotograficzną 

_____________________________            ____________________________

(miejscowość, data)                                                 ( czytelny podpis uczestnika / opiekuna     
                                                                                                prawnego uczestnika)



Załącznik nr 2

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
w Konkursie plastyczno – fotograficznym „ Pozytywnie zakręceni w czasach

pandemii”. 

___________________________
( miejscowość i data)

Ja, niżej podpisany/a ______________________________________                 
                                                                  (imię i nazwisko)      
oświadczam, że wyrażam  zgodę/nie wyrażam zgody* na przetwarzanie moich danych 
osobowych/danych osobowych mojego dziecka* tj. danych wizerunkowych na stronie 
internetowej Powiatowego Zespołu Placówek Oświatowo – Wychowawczych w 
Wejherowie. 

Wyrażam zgodę/ nie wyrażam zgody* na publikację moich danych na portalu 
społecznościowym Facebook oraz na stronie: 
http://pzpow.pl/ 
https://www.facebook.com/pzpow 

Ponadto przyjmuję do wiadomości, że w dowolnym momencie przysługuje mi 
prawo do cofnięcia niniejszej zgody. Cofnięcia zgody można dokonać składając 
pisemne oświadczenie. Niniejsze oświadczenie nie wpływa na przebieg konkursu.

    __________________________
                                                        (czytelny podpis uczestnika lub 

                                                                                                Opiekuna prawnego)

*niewłaściwe skreślić

http://pzpow.pl/
https://www.facebook.com/pzpow

