REGULAMIN
KONKURSU DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
„PIRACKIE HISTORIE”
Sezon wakacyjny rozpoczniemy w niebanalnej atmosferze! W tym roku postaramy się zamienić teren
rekreacyjny nad Zalewem Podwolina w piracką przestrzeń. Czeka nas impreza plenerowa, w tym warsztaty
tematyczne, konkursy, pokazy, gry i zabawy. Zapraszamy dzieci i młodzież do współtworzenia przestrzeni
bajkowego świata pod piracką banderą. Liczymy na nieograniczoną wyobraźnię i kreatywność młodych
twórców. Proponujemy udział w dwóch odsłonach konkursu, plastycznej i literackiej. Prace zwycięzców
nagrodzimy i zaprezentujemy w atrakcyjny sposób nad niżańskim zalewem.
ORGANIZATOR: Niżańskie Centrum Kultury „Sokół” w Nisku.
CELE KONKURSU:
- popularyzacja dziecięcej twórczości plastycznej,
- rozwijanie plastycznych uzdolnień i wyobraźni dzieci,
- zachęcanie do poznawania, poszukiwania nowych technik plastycznych,
- rozwijanie i promocja talentów literackich,
- popularyzowanie twórczości poetyckiej,
- kształtowanie wśród dzieci postaw kreatywnych,
- promocja atrakcji turystycznych gminy Nisko.

KONKURS PLASTYCZNY „KOMIKS O PIRATACH”
Komiks jest rodzajem opowieści, w których historie są opowiadane za pomocą obrazów i tekstu.
W komiksie to obraz przekazuje więcej informacji niż tekst. Twórcy wymyślają historyjkę i przenoszą ją na
papier używając ołówka, kredek lub pisaków.
UCZESTNICTWO:
Konkurs przeznaczony jest dla przedszkoli i szkół podstawowych z terenu Gminy i Miasta Nisko.
KATEGORIE WIEKOWE:
Grupa I - do 7 lat
Grupa II - od 8 do 11 lat
Grupa III - od 12 do 15 lat
Wymogi dotyczące pracy plastycznej:
- praca płaska, format A4, A3. Preferowane prace w układzie pionowym!
OCENA I NAGRODY: W każdej kategorii wiekowej zostanie przyznane I, II, III miejsce oraz trzy wyróżnienia.
Oceniana będzie zgodność z tematem, estetyka prac, kreatywność twórcza. Organizator przewidział
dyplomy i nagrody rzeczowe dla zwycięzców i wyróżnionych oraz nagrodę specjalną, ufundowaną przez
KFA Armatura. Dodatkowym wyróżnieniem będzie ekspozycja zwycięskich prac (sygnowanych nazwiskiem
autorów) nad Zalewem Podwolina.
ZGŁOSZENIA I OPIS PRAC: Zgłaszający ma obowiązek przedstawić pracę w formie papierowej. Każda praca
musi być podbita pieczęcią placówki oraz czytelnie opisana według wzoru:
o Imię i nazwisko autora oraz jego wiek,
o Nazwa i adres, telefon kontaktowy do placówki,
o Imię i nazwisko nauczyciela.
Metryczkę prosimy umieszczać w prawym dolnym rogu, na odwrocie pracy. Do każdej pracy musi być
dołączona zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Prace wykonane i opisane niezgodnie
z regulaminem nie zostaną dopuszczone do oceny Jury. Prace należy dostarczyć na adres: Niżańskie
Centrum Kultury „Sokół” w Nisku ul. Tadeusza Kościuszki 9, 37-400 Nisko, w nieprzekraczalnym terminie
do 23 maja 2022 r. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej i profilu Facebook NCK
„Sokół”. O wynikach i terminie wręczenia nagród organizator poinformuje placówki zgłaszające
uczestników telefonicznie.

KONKURS LITERACKI „HYMN PIRACKI”
Zadaniem uczestników konkursu jest stworzenie tekstu hymnu o tematyce związanej z piratami,
w którym muszą znaleźć się dwa słowa „PIRAT” i „PODWOLINA”. Utwór powinien zawierać minimum
2 zwrotki (maksymalnie 4 zwrotki), mile widziane zakończenia rymujące. Autorski tekst nie może być
wcześniej publikowany.
UCZESTNICTWO:
Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas IV – VIII szkół podstawowych z terenu Gminy i Miasta Nisko.
OCENA I NAGRODY:
Oceny zgłoszonych prac dokona komisja oceniająca powołana przez organizatora. Komisja przyzna I, II, III
miejsce, ewentualnie wyróżnienia oraz nagrodę specjalną, ufundowaną przez KFA Armatura. Oceniana
będzie oryginalność w ujęciu tematu, poprawność językowa, bogactwo środków poetyckich, ogólny wyraz
artystyczny. Organizator przewidział dyplomy i atrakcyjne nagrody rzeczowe dla zwycięzców
i wyróżnionych. Najlepsze utwory, sygnowane nazwiskami autorów, zostaną wydrukowane na
wielkoformatowej planszy, która będzie upubliczniona na terenie rekreacyjnym nad Zalewem Podwolina.
Istnieje duża szansa, że zwycięski utwór zostanie odśpiewany podczas imprezy plenerowej
rozpoczynającej sezon wakacyjny.
ZGŁOSZENIA I OPIS PRAC:
Tekst utworów należy dostarczyć w formie papierowego wydruku. Każdy wydruk, na odwrocie, musi być
podbity pieczęcią placówki oraz czytelnie opisany według wzoru:
o Imię i nazwisko autora oraz jego wiek,
o Nazwa i adres, telefon kontaktowy do placówki,
o Imię i nazwisko nauczyciela.
Do każdej zgłoszonej pracy musi być dołączona zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Prace opisane
niezgodnie z regulaminem nie zostaną dopuszczone do oceny komisji. Prace należy dostarczyć na adres:
Niżańskie Centrum Kultury „Sokół” w Nisku ul. Tadeusza Kościuszki 9, 37-400 Nisko, w nieprzekraczalnym
terminie do 23 maja 2022 r. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej i profilu
Facebook NCK „Sokół”. O wynikach i terminie wręczenia nagród organizator poinformuje placówki
zgłaszające uczestników telefonicznie.
Dostarczenie prac na konkurs jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych
uczestnika konkursu oraz na nieodpłatną publikację wizerunku uczestnika oraz jego prac w sposób nieograniczony
czasowo na następujących polach eksploatacji: a) utrwalania (zapisu) na wszelkich możliwych formach jak: fotografia
cyfrowa, audio, video; b) zwielokrotnienia na wszelkich nośnikach dźwięku i obrazu; c) wprowadzenia do obrotu; d)
wprowadzenia do pamięci komputera oraz sieci Internet; e) publicznego odtwarzania, wyświetlania; f) najmu
i dzierżawy; g) nadawania bezprzewodowego, przewodowego, satelitarnego oraz reemisji i retransmisji
zarejestrowanych podczas przeprowadzania konkursu, uroczystości rozdania nagród, w materiałach informacyjnych
i promocyjnych związanych z konkursem, na stronie internetowej Administratora, organu prowadzącego, podmiotów
współpracujących z Administratorem w zakresie działalności i promocji oraz w środkach masowego przekazu zgodnie
z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. Urz. UE L Nr 119, s 1 oraz zgodnie
z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. z 2019 r. poz.1781) oraz ustawy z dnia 4 lutego
1994 r. o prawie autorskim i pokrewnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1231 ze zm.).
WARUNKIEM UDZIAŁU W KONKURSIE JEST ZAŁĄCZENIE DO PRACY:
• pisemnego oświadczenia rodziców/prawnych opiekunów uczestnika konkursu o wyrażeniu zgody na udział
w konkursie oraz na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji konkursu, według
załączonego wzoru.
• pisemnego oświadczenia rodziców/prawnych opiekunów uczestnika konkursu o wyrażeniu zgody na prezentację
wizerunku, według załączonego wzoru. Prace, których autorzy (lub ich rodzice/opiekunowie prawni) nie wyrażą
zgody na prezentację swojego wizerunku lub danych osobowych nie będą brane pod uwagę podczas obrad jury.
Organizator nie zwraca nadesłanych prac oraz zastrzega sobie prawo publikowania i reprodukowania prac
konkursowych bez wypłacania honorariów autorskich lub innego wykorzystania nadesłanych prac do celów promocji
i reklamy. Prace przechodzą na własność organizatora.

