Konkurs dla placówek opiekuńczo-wychowawczych, rodzinnych domów dziecka i rodzin
zastępczych

REGULAMIN KONKURSU „OŚ SYMETRII”

Konkurs dla dzieci w wieku od 6 do 10 lat na pracę plastyczną.
Symetria to słowo pochodzenia greckiego i oznacza regularny układ, harmonię między częściami
całości. Przykłady spotykamy wszędzie wokół nas - w figurach geometrycznych, w świecie
roślinnym (np. liście, układ płatków kwitowych), w świecie zwierząt (rozmieszczenie zewnętrznych
organów ciała np. oczu, uszu, rąk, nóg), w sztuce (ornamenty, desenie, wycinanki ludowe).
Symetria osiowa to symetria względem prostej zwana też lustrzanym odbiciem.
W ramach konkursu zachęcamy dzieci w wieku 6 do 10 lat do wykonania w dowolnej technice
(farby, kredki, wycinanki, plastelina itp.) pracy plastycznej z 1 osią symetrii.
Przygotowano 3 nagrody główne, a dla każdego uczestnika przewidziany jest dyplom.
Konkurs rozpoczyna się 11.04.2022 i trwa do 6.05.2022
Ogłoszenie wyników nastąpi w terminie do 30.05.2022
ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU
1. Organizatorem konkursu jest Jacobs STEAM Poland z siedzibą w Krakowie 30-302, ul.
Marii Konopnickiej 31
2. Konkurs rozpoczyna się 11.04.2022 i trwa do 6.05.2022
UCZESTNICY
1. Uczestnikiem konkursu może być osoba w wieku 6 do 10 lat
2. Nadesłana praca musi mieć charakter autorski
3. Autorem pracy może być tylko jedna osoba
4. Na konkurs można przysłać prace różnych autorów
5. Należy podać imię, nazwisko i wiek autora każdej nadesłanej pracy w formularzu zgodnie
z Załącznikiem 1
CELE KONKURSU
•
popularyzacja matematyki
•
rozwijanie zainteresowań światem wokół nas
•
pobudzanie wyobraźni i kreatywności

ZASADY UDZIAŁU W KONKURSIE
1. Aby wziąć udział w konkursie należy:
• wykonać pracę plastyczną w dowolnej technice z 1 osią symetrii (lustrzane odbicie)
• przesłać zdjęcie pracy konkursowej i formularz zgłoszeniowy na adres

STEAMPoland@jacobs.com
2. Zgłoszenie pracy na konkurs jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez jej autora i
opiekunów regulaminu konkursu oraz przekazanie na rzecz Organizatora wszelkich praw
autorskich do przysłanej pracy plastycznej. Przysyłając/dostarczając pracę, uczestnik
konkursu oświadcza, że nadesłana/dostarczona praca jest jego autorstwa.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w konkursie prac,
niespełniających kryteriów formalnych oraz wyżej wymienionych wymogów.
4. Organizator nieodpłatnie nabywa od Uczestników autorskie prawa majątkowe do Prac
Konkursowych, tj. prawo do korzystania i rozporządzania nimi bez ograniczeń
terytorialnych na wszystkich polach eksploatacji.
KRYTERIA OCENY PRAC KONKURSOWYCH
1. Zgodność pracy z tematem
2. Oryginalność
3. Wykonanie
WYBÓR ZWYCIĘZCY
1. Oceny wszystkich zgłoszonych prac dokona jury Organizatora.
2. Decyzja jury jest ostateczna.
3. Dla zwycięzców przygotowano nagrody w postaci bonów do Empiku:
I miejsce - 150 PLN
II miejsce - 100 PLN
III miejsce - 50 PLN
4. Nie ma możliwości żądania równoważności Nagród w formie finansowej, ani ich zamiany
5. Do nagrody dołączona jest kwota podatku od nagrody, którą płaci organizator.
6. Dla wszystkich autorów prac przewidziano Dyplom.
7. Nagrody i dyplomy zostaną przekazane na adres mailowy wskazany w zgłoszeniu.
8. Ogłoszenie wyników nastąpi w terminie do 30.05.2022.

Załącznik nr 1
Formularz zgłoszeniowy
Uwaga: dla każdego uczestnika należy przygotować i przesłać osobny formularz zgłoszeniowy
Konkurs dla placówek opiekuńczo-wychowawczych, rodzinnych domów dziecka i rodzin
zastępczych „Oś symetrii”
Imię i nazwisko

prowadzącego/nazwa:
Typ placówki:
Osoba kontaktowa/
Opiekun:
Stanowisko:
Nr kontaktowy:
e-mail:
Imię, nazwisko i wiek autora
nadesłanej pracy
Oświadczenie
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu uczestnictwa w konkursie
plastycznym „Oś symetrii”.
Informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest Jacobs z siedzibą w Krakowie,
u. Marii Konopnickiej 31. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu uczestnictwa w
konkursie plastycznym „Oś symetrii”.
Posiadają Państwo prawo do:
− żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz
ograniczenia przetwarzania a także prawo do przenoszenia swoich danych osobowych;
− wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody, nie wpływa na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
wycofaniem.
− wniesienia skargi do organu nadzorczego (PUODO)
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do zrealizowania celu. Wszelkie
zapytania oraz oświadczenia w zakresie ww. praw należy kierować pod poniższe dane kontaktowe:
Dane kontaktowe administratora danych: Jacobs z siedzibą w Krakowie 30-302, ul. Marii
Konopnickiej 31, STEAMPoland@jacobs.com
- Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem konkursu plastycznego „Oś symetrii” oraz
akceptuję wszystkie zawarte w nim warunki.
- Wyrażam zgodę na dalsze wykorzystywanie Prac Konkursowych nadesłanych na Konkurs,
zgodnie postanowieniami Regulaminu oraz z obowiązującymi przepisami prawa.

miejscowość i data

podpis

