Regulamin konkursu
na plastyczny projekt awersu banknotu z wizerunkiem Stargardu
(z wykorzystaniem wizerunku gotyckich budowli Stargardu)
§1
Cele Konkursu
Celem konkursu jest:
1. Zaprezentowanie własnych propozycji polskiego banknotu z wizerunkiem rodzimego miasta
i jego zabytków.
2. Rozwój umiejętności plastycznych wśród dzieci i młodzieży.
3. Rozwijanie wyobraźni u dzieci i młodzieży.
4. Uświadomienie dzieciom i młodzieży cech charakterystycznych i obowiązkowych w budowie
banknotów polskich.
§2
Założenia organizacyjne
1. Konkurs skierowany jest do uczniów klas 6 – 7 uczestniczących w realizowanym w Szkole
Podstawowej nr 7 projekcie „Szkoła na bank”.
2. Konkurs rozpoczyna się 23.03.2018 i trwać będzie do 14.04. 2018.
3. Temat prac konkursowych brzmi: „Plastyczny projekt awersu banknotu z wizerunkiem
Stargardu (z wykorzystaniem gotyckich budowli miasta)”.
4. Prace konkursowe należy złożyć do p. Beaty Podolak lub p. Jolanty Czajki do 14.04.2018 r.
5. Prace przyjęte do konkursu zostaną zaprezentowane całej społeczności uczniowskiej Szkoły
Podstawowej nr 7 w Stargardzie na wystawie w holu szkoły w terminie 23 - 27.04. 2018 r.
Prace będą zakodowane – dla celów organizacyjnych każdej z prac zostanie przypisany
numer.
§3
Warunki uczestnictwa w konkursie
1. Praca konkursowa ma być pracą plastyczną wykonaną w dowolnej technice. Wykonana praca
powinna mieć wymiary 23 cm x 11,5 cm i przedstawiać awers projektu banknotu
z obowiązkowym zachowaniem jego stałych elementów budowy:
• w centralnej części wizerunek główny – stargardzki zabytek gotycki
• nominał cyfrowy (podany podwójnie – na lewo od wizerunku głównego w poziomie, na
prawo – w pionie) i słowny (poziomo pod zapisem cyfrowym po lewej stronie)
• na prawo od wizerunku głównego lub będące jego tłem stylizowane elementy
ornamentyki gotyckiej, dodatkowe motywy roślinne i budowlane dopasowane
tematycznie do wizerunku głównego,
• w lewym dolnym rogu figura geometryczna
• po lewej stronie od motywu głównego wizerunek orła – godła Rzeczypospolitej Polskiej
oraz napis „NARODOWY BANK POLSKI”,
• pod nim napis WARSZAWA i data oraz podpis osoby zatwierdzającej wzór banknotu,
• numeracja:
- w układzie poziomym po lewej stronie (2 drukowane litery i 7 cyfr, czarna czcionka)
- w układzie poziomym lub pionowym - po prawej (2 drukowane litery i 7 cyfr , czarna lub
pomarańczowa czcionka)
• stonowana, jednakowa dla danego banknotu kolorystyka
• dodatkowo – do wyboru – co najmniej 3 widoczne zabezpieczenia:
- EURion – układ pięciu okręgów
- mikrodruk – mikroskopijne napisy
- ukośne, wypukle paski wzdłuż obydwu krótszych krawędzi
- wypukła faktura odpowiedniego elementu banknotu
- imitacja: znaku wodnego, recto-verso, nitki zabezpieczającej, znak z farby zmiennej
optycznie,
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Każdy projekt powinien zawierać wizerunek gotyckiego zabytku Stargardu.
Prace przekazane na konkurs muszą być pracami własnymi, wcześniej nieopublikowanymi.
Każdy z uczniów może przekazać dowolną liczbę prac.
Każdy uczestnik konkursu powinien opatrzyć pracę swoimi danymi: imię i nazwisko, klasa,
które umieści na rewersie projektu banknotu. Dane te będą służyć do kontaktu organizatora
z uczestnikiem konkursu.
6. Naruszenie przez uczestnika konkursu któregokolwiek z warunków uczestnictwa w
konkursie oznaczać będzie niezakwalifikowanie pracy do konkursu lub utratę prawa do
nagrody.
2.
3.
4.
5.

§4
Wyniki konkursu i nagrody
1. Laureaci konkursu zostaną wyłonieni w drodze głosowania w terminie 23 - 27.04. 2018.
2. Udział w głosowaniu ma prawo wziąć każdy uczeń klas 4 – 7 Szkoły Podstawowej
nr 7 w Stargardzie. Odbywać się ono będzie na kartach do głosowania przekazanych przez
organizatorów konkursu i pod opieką wychowawców klas. Każdy uczeń może oddać jeden
głos na wybrany przez siebie projekt poprzez podanie przypisanego mu numeru.
3. Ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie nagród nastąpi w terminie
7-12.05. 2018 r. podczas apelu okolicznościowego. Dodatkowo informacja
o laureatach zostanie zamieszczona na stronie internetowej szkoły.
4. Nagrodą główną w konkursie oraz nagrodami za drugie, trzecie, czwarte i piąte miejsce są
bony pieniężne do zrealizowania w księgarni Empik.
5. Jury ma prawo do wytypowania dodatkowych nagród.
6. Decyzja jury, co do wskazania laureatów konkursu oraz przyznania im nagród, jest
ostateczna.
§5
Postanowienia końcowe:
1. Przekazując pracę na konkurs, uczestnik zgadza się na ekspozycję pracy na wystawie
projektów banknotów w Szkole Podstawowej nr 7 w Stargardzie oraz na opublikowanie
fotografii prac na stronie internetowej szkoły oraz na wszelkich polach eksploatacji.
2. Wraz z przekazywaną pracą uczestnik zobowiązany jest dostarczyć zgodę rodziców na
udział w konkursie (załącznik nr 1 do regulaminu konkursu – do pobrania ze strony
internetowej szkoły lub u Organizatora). Brak zgody rodziców uniemożliwia udział
w konkursie.
3. Ponadto uczestnik konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez
Organizatora Konkursu dla celów związanych z przeprowadzeniem
i rozstrzygnięciem Konkursu zgodnie z jego regulaminem.
4. Biorąc udział w konkursie, uczestnik akceptuje jego regulamin.
5. Regulamin niniejszego konkursu będzie dostępny na stronie internetowej Szkoły
Podstawowej nr 7 w Stargardzie.
6. Przekazując pracę na konkurs, uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady zawarte
w niniejszym regulaminie.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do rozstrzygania w kwestiach nieuregulowanych
postanowieniami regulaminu.
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Załącznik nr 1 do regulaminu konkursu

ZGODA RODZICÓW (OPIEKUNÓW PRAWNYCH)
NA UDZIAŁ DZIECKA W KONKURSIE PLASTYCZNYM
na projekt awersu banknotu z wizerunkiem Stargardu
ORGANIZOWANYM PRZEZ SZKOŁĘ PODSTAWOWĄ NR 7 IM. ASTRID LINDGREN W
STARGARDZIE
1. Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka
………………..………………………………………..………………
(imię i nazwisko) ucznia klasy …………. w konkursie plastycznym na projekt
awersu banknotu, organizowanym przez Szkołę Podstawową nr 7 w Stargardzie
w ramach realizacji Projektu „Szkoła na Bank”.
2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatora konkursu danych osobowych
oraz wizerunku mojego dziecka w celach wynikających z organizacji konkursu
zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U.
z 2014r., poz. 1182 ze zm.).
3. Udzielam Organizatorowi Konkursu licencji otwartej na niekomercyjne korzystanie
z pracy konkursowej mojego dziecka bez ograniczeń czasowych
i terytorialnych z przekazanych prac wraz z opublikowaniem imienia i nazwiska
dziecka na wszystkich polach eksploatacji, a w szczególności obejmującej
uprawnienie do:
• utrwalania;
• zwielokrotnienia wszelkimi technikami, w tym m. in. drukarską,
reprograficzną, zapisu magnetycznego, cyfrową, audiowizualną, na
jakichkolwiek nośnikach, bez ograniczeń co do ilości i wielkości nakładu,
• rozpowszechnianie pracy poprzez publiczne udostępnianie w taki sposób,
aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie
wybranym,
w szczególności w sieciach komputerowych, Internecie oraz telefonach
komórkowych.
• wprowadzenia do pamięci komputera;
• publikacji na stronie internetowej Organizatora.

………………..………….……….……………………………………….
data i podpis rodzica/opiekuna prawnego
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