Regulamin konkursu plastycznego „Poznaj świat pand”
§1
Organizator
1.

Organizatorem konkursu plastycznego jest Confucius Classroom w Kolegium Jagiellońskim –
Toruńskiej Szkole Wyższej.
2. Szczegółowe informacje dotyczące konkursu dostępne są w sekretariacie Confucius Classroom w
KJ – ul. Prosta 4 (wejście od ul. Jęczmiennej 23); tel. 605 203 333

§2
Cele konkursu
Celem konkursu jest:
- poszerzenie wiedzy na temat kultury i języka chińskiego,
- rozwijanie zdolności plastycznych wśród najmłodszych.

§3
Zasady konkursu
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Konkurs „Poznaj świat pand” polega na indywidualnym wykonaniu pracy plastycznej
i przekazaniu jej pracownikowi Confucius Classroom w wyznaczonym terminie.
Prace plastyczne powinny nawiązywać do symbolu narodowego Chin – pandy. Format pracy A3,
technika dowolna.
Do pracy należy dołączyć wypełniony formularz konkursowy.
W konkursie mogą wziąć udział dzieci uczęszczające do toruńskich przedszkoli.
Każdy uczestnik może złożyć tylko jedną pracę.
Praca musi być pracą własną, indywidualną, nigdzie wcześniej niepublikowaną i nie
przedstawioną w innym konkursie.
Termin składania prac mija dnia 12 maja 2017 r.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 17 maja 2017 r. Wyniki zostaną opublikowane na stronie
internetowej (instytutkonfucjusza.edu.pl) i facebooku
(https://www.facebook.com/ConfuciusClassroominTorun)

§4
Komisja konkursowa
Oceny prac konkursowych dokona komisja składająca się z pracowników i współpracowników
Confucius Classroom w Kolegium Jagiellońskim – Toruńskiej Szkole Wyższej.
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§5
Kryteria oceniania prac
1. Prace będą oceniane w jednej kategorii wiekowej.
2. Przy ocenie prac, komisja konkursowa będzie kierowała się następującymi kryteriami:
- zgodność z tematyką,
- kreatywność,
- estetyka pracy,
- oryginalność.

§6
Nagrody
1.

Komisja nagrodzi prace 5 laureatów. Będą to nagrody tematyczne o wartości ok. 100 zł, dla
pozostałych 20 uczestników konkursu przewidziano drobne upominki.
2. Organizator zastrzega sobie możliwość przyznania wyróżnień i innego podziału nagród.
3. Informacje o miejscu i czasie wręczenia nagród zostaną podane przy ogłoszeniu wyników.

§7
Prawa autorskie
Prace konkursowe przechodzą na własność organizatora konkursu.

§8
Inne
Kolegium Jagiellońskie zastrzega sobie prawo interpretacji i zmiany niniejszego
regulaminu.
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Formularz konkursowy
Konkurs plastyczny dla dzieci „Pozna świat pand“
Confucius Classroom w Kolegium Jagiellońskim – Toruńskiej Szkole Wyższej
Imię i nazwisko dziecka: .........................................................................................................
Data urodzenia: .......................................................................................................................
Przedszkole: .............................................................................................................................
Imię i nazwisko rodzica: .........................................................................................................
Nr telefonu rodzica: ................................................................................................................
Adres e-mail rodzica: ..............................................................................................................

☐ Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w Konkursie plastycznym dla dzieci „Pozna świat pand“. Oświadczam, że
praca została wykonana przez moje dziecko i nie narusza praw autorskich osób trzecich.

☐

Wyrażam zgodę na nieodpłatne przeniesienie wszelkich autorskich praw majątkowych do wykonanej pracy

konkursowej na rzecz Confucius Classroom w Kolegium Jagiellońskim – Toruńskiej Szkole Wyższej (z zachowaniem
autorskich praw osobistych). Przeniesienie praw autorskich następuje na zasadach wyłączności, bez ograniczenia co do
czasu, terytorium i ilości egzemplarzy i obejmuje prawo do korzystania z utworu na wszelkich polach eksploatacji, w
tym do wielokrotnego wydawania, publicznego rozpowszechniania, udostępniania (w tym w taki sposób, aby każdy
mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności poprzez wprowadzanie w wersji
cyfrowej do pamięci komputera i wykorzystywania oraz publikowania w internecie), powielania, zwielokrotnianie
utworu techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, techniką cyfrową i na wszelkich nośnikach, w tym
płytach CD, DVD i Blue Ray, w dostępnych technicznie środkach przekazu, przetwarzania oraz wykorzystywania
utworu w każdej formie z użyciem wszelkich środków technicznych w celach komercyjnych.

☐ Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich i mojego dziecka do celów związanych z organizacją
konkursu. Zgodnie z art. 24 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922)
administratorem powyższych danych osobowych jest Confucius Classroom w Kolegium Jagiellońskim – Toruńskiej
Szkole Wyższej z siedzibą przy ul. Prostej 4 w Toruniu. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych swoich oraz
swojego dziecka oraz do ich poprawiania i zmieniania.

☐

Wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku mojego i mojego dziecka na stronie internetowej
instytutkonfucjusza.edu.pl oraz na profilu Facebook Confucius Classroom in Torun w materiałach relacjonujących
przebieg i wyniki konkursu.

..........................................................................
podpis rodzica/Opiekuna

Confucius Clasroom w Kolegium Jagiellońskim - Toruńskiej Szkole Wyższej
ul. Prosta 4 / ul. Jęczmienna 23, 87-100 Toruń
tel. +48 605 203 333, e-mail: kontakt@instytutkonfucjusza.edu.pl, www.instytutkonfucjusza.edu.pl

