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REGULAMIN KONKURSU „ORZEŁ BIAŁY – NASZA DUMA” 

PREAMBUŁA
Biało-czerwona flaga, godło z Białym Orłem w koronie i „Mazurek Dąbrowskiego” – to symbole naszej państwowości. To najważniejsze znaki, wokół których gromadzi się wspólnota obywateli Rzeczypospolitej i które wyrażają naszą tożsamość. Kiedy podczas państwowych świąt czy innych doniosłych wydarzeń w życiu naszej polskiej zbiorowości chcemy w sposób szczególny poczuć łączącą nas więź, odwołujemy się właśnie do tych symboli. Dla nas, Polaków, są one wyjątkowo cenne. Otaczanie symboli RP czcią i szacunkiem jest prawem                     i obowiązkiem każdego z nas. 

Przedmiot Regulaminu
§ 1
Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem” określa warunki uczestnictwa w konkursie plastycznym „Orzeł Biały – Nasza Duma”, zwanym dalej „Konkursem”, a także kryteria oceny prac konkursowych oraz warunki nagradzania zwycięzców Konkursu.

Cel Konkursu
§ 2
Celem Konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie wykonawców najciekawszych plac plastycznych o tematyce wskazanej w § 5 Regulaminu przy uwzględnieniu kryteriów, o których mowa w § 7 ust. 4 Regulaminu.
Konkurs ma również na celu:
1) 	rozwijanie wśród dzieci i młodzieży zainteresowania znaczeniem polskich symboli narodowych,
2) 	popularyzację wiedzy i świadomości o godle, jako jednym z głównych symboli państwa polskiego od zarania do czasów obecnych,
3) 	motywowanie uczniów do rozwijania swoich pasji  historycznych i artystycznych,
4) 	rozwijanie kreatywności dzieci i młodzieży w zakresie technik sztuki plastycznej,
5) 	propagowanie symboli orła podczas wydarzeń patriotycznych,
6) 	skierowanie uwagi opinii publicznej na najważniejsze symbole państwa polskiego,
7) zaangażowanie szkół, dzieci i młodzieży w propagowanie pozytywnego wzorca nowoczesnego patriotyzmu,
8) 	rozwijanie znaczenia symboliki godeł polskich od zarania dziejów do czasów współczesnych. Dotyczy to państwowych wizerunków używanych na przestrzeni wieków. 

Organizatorzy Konkursu
§ 3
Organizatorami niniejszego konkursu są: 
	Wojewoda Kujawsko – Pomorski, 

Marszałek Województwa Kujawsko – Pomorskiego, 
Kujawsko – Pomorski Kurator Oświaty,
Senator Jan Rulewski,
- zwani dalej łącznie „Organizatorem”.
	Patronat medialny nad Konkursem objęły:

	Telewizja TVP 3 Bydgoszcz

RADIO PiK
Gazeta Pomorska

                       Zakres terytorialny
§ 4
1.	Konkurs prowadzony jest na terytorium całego Województwa Kujawsko – Pomorskiego.
2.	Konkurs jest skierowany do uczniów V i VI klasy szkoły podstawowej,  gimnazjum oraz szkół ponadgimnazjalnych.

Praca konkursowa
§ 5
Praca konkursowa powinna odpowiadać następującym wymaganiom:  

	Temat pracy konkursowej - Wzorce godeł z orłem symbolizujące wszystkie okresy trwania państwowości polskiej używane przez polskich władców, królów i książąt od czasów Mieszka I do III Rzeczypospolitej. Tematem mogą być symbole powstałe podczas zmagań o niepodległość, w trakcie niewoli, prześladowań i na zesłaniu oraz emigracji. Prace mogą stanowić artystyczne wizje autorów z zachowaniem powagi znaczenia godła państwowego,
	Rozmiar -  każdy z wymiarów pracy konkursowej powinien mieścić się w granicach od 0,5 m do 1,5m, 
	Forma – dowolna, zarówno płaska, jak i przestrzenna w tym m.in. obraz, grafika, plakat, rzeźba, instalacja, drzeworyt itd.,
	Materiały - tworzywa sztuczne, drewno, szkło, metal, materiały ogólnodostępne, etc.,    
	Trwałość  –  przynajmniej 2 lata, 
	Zdolności ekspozycyjne – sposób wykonania pracy konkursowej powinien pozwalać na jej instalację na zewnątrz, jak i wewnątrz budynków w porze nocnej i dziennej.

Prace uprzednio nagrodzone w innych konkursach plastycznych nie mogą brać udziału w Konkursie.

Warunki udziału w Konkursie
§ 6
	Udział w Konkursie oraz podanie związanych z udziałem w Konkursie danych jest całkowicie dobrowolne, z tym że odmowa dostarczenia wymaganych w niniejszym regulaminie dokumentów może skutkować odrzuceniem zgłoszonej pracy konkursowej.
	W Konkursie brały będą udział prace konkursowe spełniające warunki wskazane w § 5 Regulaminu, nadesłane lub dostarczone w terminie do dnia 20 kwietnia 2017 r. do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, adres: ul. Jagiellońska 3, 85-950 Bydgoszcz. W przypadku nadsyłania prac przesyłką kurierską lub pocztową na opakowaniu pracy winny znaleźć się dopiski „Praca na konkurs – Orzeł Biały” oraz „Kategoria - ………... „(wskazanie kategorii zgodnie z § 7 ust. 4 Regulaminu).
	Prace konkursowe można zgłaszać do Konkursu wyłącznie za pośrednictwem szkoły, której uczniem jest uczestnik Konkursu. Szkoły przekazują także Organizatorowi prace konkursowe.

Jedna szkoła może zgłosić do Konkursu nie więcej niż 10 prac. Zgłoszona do Konkursu praca może mieć tylko jednego autora. 
Zgłoszenia udziału w konkursie szkoła powinna dokonać w terminie do dnia 31 stycznia 2017 r. 
Zgłoszenie pracy/prac konkursowych do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
W przypadku nadsyłania zgłoszeń oraz prac konkursowych przesyłką pocztową lub kurierską o zachowaniu terminów wskazanych w ust. 2 oraz 6 powyżej decyduje data stempla pocztowego/ data nadania przesyłki. 
Do pracy konkursowej winno zostać załączone podpisane przez przedstawicieli ustawowych lub opiekunów prawnych uczestnika oświadczenie, którego treść zawiera załącznik nr 2 do Regulaminu.

Komisja Konkursowa
§ 7
Prace konkursowe spełniające wymogi Regulaminu poddane zostaną ocenie Komisji Konkursowej w skład której wchodzić będą:
	Senator Jan Rulewski,

wskazany przez Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty przedstawiciel Kuratorium,
	wskazany przez Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego pracownik Urzędu Marszałkowskiego,

wskazany przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego pracownik Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego,
wytypowany przez władze uczelni pracownik naukowy UMK i/lub UKW, 
członek Polskiego Towarzystwa Heraldycznego.
	Komisja konkursowa kontroluje prawidłowość przebiegu Konkursu, dokonuje oceny prac konkursowych, wyłania zwycięskie oraz wyróżnione prace konkursowe oraz przyznaje nagrody.

Zwycięskie prace konkursowe zostaną wyłonione przy zastosowaniu następujących kryteriów oceny:
	zgodność pracy konkursowej z tematem Konkursu,

oryginalność/kreatywność pracy,
walory artystyczne pracy w tym m.in. kompozycja, kolorystyka, technika wykonania.
	Spośród nadesłanych w terminie prac konkursowych spełniających wymogi niniejszego Regulaminu Komisja Konkursowa wybierze po jednej najlepszej pracy w każdej z następujących kategorii:

	uczniowie V i VI klasy szkół podstawowych, 

uczniowie gimnazjów,
uczniowie szkół ponadgimnazjalnych.
	Komisja Konkursowa może także przyznać wyróżnienia 
w każdej kategorii, o których mowa w ust. 4 powyżej.

Wyłonienie zwycięskich oraz wyróżnionych prac konkursowych nastąpi w terminie do dnia 25 kwietnia 2017 r.
Z rozstrzygnięcia Konkursu zostanie sporządzony protokół, który podpisują członkowie Komisji Konkursowej. 
Decyzja Komisji Konkursowej, co do wyboru zwycięskich oraz wyróżnionych prac jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. 
Ogłoszenie wyników Konkursu wraz z prezentacją zwycięskich oraz wyróżnionych prac konkursowych nastąpi do dnia 2 maja 2017 r. Informacja o terminie, miejscu oraz czasie ogłoszenia wyników Konkursu zamieszczona zostanie na stronie www.janrulewski.pl. Wyniki konkursu zostaną także podane do publicznej wiadomości w środkach masowego przekazu.
Prace konkursowe, które nie zostały nagrodzone ani wyróżnione w Konkursie winny zostać odebrane w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia wyników Konkursu.  

Nagrody
§ 8
	Zwycięzcy Konkursu otrzymają nagrody rzeczowe, których rodzaj oraz wartość określi Organizator Konkursu. W przypadku przyznania wyróżnień Komisja Konkursowa może postanowić o przyznaniu nagród rzeczowych autorom wyróżnionych prac. 

Wręczenie nagród rzeczowych nastąpi podczas uroczystości, o której uczestnicy Konkursu zostaną poinformowani w sposób wskazany 
w § 7 ust. 9 niniejszego regulaminu.
	Organizator Konkursu może dodatkowo uhonorować autorów zwycięskich oraz wyróżnionych prac konkursowych poprzez publikację tych prac oraz wizerunków ich autorów:

	na stronach internetowych prowadzonych przez Organizatora Konkursu,

w mediach sprawujących patronat nad niniejszym Konkursem.
	przez publiczną prezentację.


Dane osobowe
§ 9
Przystępując do Konkursu uczestnik wyraża zgodę na:
	przetwarzanie przez Organizatora jego danych osobowych dla potrzeb przeprowadzenia Konkursu oraz realizacji jego celów, na warunkach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych,

nieodpłatną publikację (prezentowanie publicznie w dowolny sposób w tym m.in. w Internecie) stworzonej przez uczestnika pracy konkursowej oraz wizerunku, imienia, nazwiska, informacji o miejscowości, w której mieszka i/lub o szkole, do której uczęszcza uczestnik, w ramach promocji Konkursu oraz działalności Organizatora.

Obowiązywanie Regulaminu
§ 10
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu z tym, że zmiany wchodzą w życie z upływem 7 dni od daty zamieszczenia  zmienionej treści Regulaminu na stronie …………………………………………….………….

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

……………………………………….

























Załącznik nr 1 do regulaminu konkursu „Orzeł Biały – Nasza Duma” 

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W KONKURSIE  
„ORZEŁ BIAŁY – NASZA DUMA”

1.	Zgłaszający (nazwa szkoły, adres, numer telefonu, faxu, e-mail szkoły): .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

2.	Imiona i nazwiska uczestników (uczniów) biorących udział w konkursie:


L.P.

Imię i nazwisko uczestnika


Kategoria













3.	Imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego (czytelnie)

...............................................................................................................
Oświadczenia:
Oświadczam, że zapoznałam/łem się z regulaminem Konkursu „ORZEŁ BIAŁY – NASZA DUMA” i akceptuję jego warunki,
Oświadczam, iż przekazałam/łem treść regulaminu, o którym mowa w pkt. 1) powyżej uczestnikom Konkursu oraz uprzedziłam/łem ich o tym, że zgłoszenie pracy do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją ww. regulaminu.
....................................... 
(podpis dyrektora szkoły)
........................................
(podpis nauczyciela) 
Załącznik nr 2 do regulaminu konkursu „Orzeł Biały – Nasza Duma” 						
.............................................................
(miejscowość i data)
.............................................................................
(imię i nazwisko uczestnika Konkursu
………………………………………………….
(imię i nazwisko przedstawiciela ustawowego* uczestnika Konkursu)
................................................................................................................
(adres do korespondencji i tel. kontaktowy przedstawiciela ustawowego uczestnika Konkursu)

Oświadczenie
 
Działając w imieniu: 
...................................................................................................
(imię i nazwisko ucznia /uczestnika konkursu)
niniejszym oświadczam, co następuje:
	jestem uprawniona/uprawniony do złożenia niniejszego oświadczenia/reprezentacji ww. uczestnika Konkursu,

zapoznałam/łem się z regulaminem konkursu „Orzeł Biały – Nasza Duma”, akceptuję jego treść i zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień,
	wyrażam zgodę na nieodpłatną publikację pracy konkursowej oraz wizerunku uczestnika w Internecie oraz w wybranych przez Organizatora konkursu mediach, a także na publiczne prezentowanie wizerunku oraz pracy konkursowej uczestnika na wystawach oraz w trakcie uroczystości o patriotycznym charakterze,
wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu danych osobowych uczestnika dla potrzeb przeprowadzenia Konkursu oraz w celach związanych z prezentacją jego pracy konkursowej podczas wydarzeń oraz uroczystości o charakterze patriotycznym, na warunkach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, 
zgłoszona do Konkursu praca jest wynikiem osobistej działalności twórczej uczestnika wobec czego przysługuje mu do ww. pracy ogół autorskich praw majątkowych oraz osobistych,
	z chwilą przekazania pracy konkursowej Organizatorowi Konkursu uczestnik nieodpłatnie, bezterminowo i  na zasadzie wyłączności przenosi na Skarb Państwa -  Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego autorskie prawa majątkowe do tej pracy na następujących polach eksploatacji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych:

a)	w zakresie rozpowszechniania pracy konkursowej, w tym w szczególności jej publiczne prezentowanie, wystawianie, wyświetlanie, nadawanie i reemitowanie, a także udostępnianie, w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu 
i w czasie przez siebie wybranym,
b)	w zakresie utrwalania i zwielokrotniania pracy konkursowej dowolną techniką i w dowolnej ilości egzemplarzy, na dowolnych nośnikach danych;
c)	w zakresie przechowywania i przekazywania pracy konkursowej w tym w szczególności wprowadzanie pracy do pamięci komputerów i innych urządzeń, przesyłanie jej sieciami wewnętrznymi i z wykorzystaniem Internetu;
d)	w zakresie obrotu oryginałem oraz egzemplarzami, na których pracę konkursową utrwalono, w tym w szczególności wprowadzanie pracy do obrotu, sprzedaż, użyczanie, najem, odpłatne lub nieodpłatne udostępnianie na innych podstawach,
	z chwilą przekazania pracy konkursowej Organizatorowi Konkursu uczestnik wraz z autorskimi prawami majątkowymi do pracy konkursowej przenosi nieodpłatnie na Skarb Państwa -  Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego własność wydanego Organizatorowi Konkursu egzemplarza pracy konkursowej oraz wyłączne prawo do opracowywania pracy konkursowej oraz zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do ww. pracy.

.........................................................................  
(miejscowość i data)  
                                                                         
…..................................................................... 
(podpis uczestnika lub przedstawiciela ustawowego* uczestnika Konkursu)


* Za przedstawiciela ustawowego osoby małoletniej - tutaj uczestnika Konkursu, uważa się rodzica dziecka lub jego opiekuna prawnego.



