RAMOWY REGULAMIN KONKURSÓW ZORGANIZOWANYCH
Z OKAZJI 35. ROCZNICY NADANIA SZKOLE IMIENIA PAMIĘCI OFIAR STUTTHOFU

I Organizator konkursu:
1. Szkoła Podstawowa w Sztutowie, zwana dalej Organizatorem, ogłasza konkursy z okazji 35.
rocznicy powstania Szkoły w Sztutowie.
II Cel ogólny konkursów:
1. Przedstawienie wybranych prac podczas obchodów jubileuszu Szkoły,
2. Kształcenie tożsamości lokalnej,
3. Integracja środowiska lokalnego,
4. Rozwój świadomości historycznej,
5. Inspirowanie uczniów i mieszkańców gminy do poszukiwań i działalności artystycznej,
6. Odkrywanie i promocja talentów,
7. Uwrażliwianie na piękno i tradycję,
8. Zachęcanie i wdrażanie do aktywnego uczestnictwa w kulturze,
9. Współpraca ze środowiskiem lokalnym,
10. Rozwijanie szacunku dla tradycji i własnych korzeni,
11. Kształtowanie pozytywnego wizerunku szkoły.
III Ogólne warunki uczestnictwa w konkursie:
1. W konkursie mogą brać udział uczniowie szkoły w Sztutowie.
2. Prace
konkursowe
należy
składać
zgodnie
z
wymaganiami
zawartymi
w regulaminach szczegółowych.
3. Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne ze zrzeczeniem się praw autorskich na rzecz
Szkoły Podstawowej w Sztutowie.
4. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją warunków konkursu.
IV Miejsce i termin składania prac konkursowych:
1. Prace konkursowe należy składać w sekretariacie szkoły.
2. Prace muszą być opatrzone imieniem i nazwiskiem autora, symbolem klasy, do której
uczęszcza uczeń.
3. Prace należy składać do 25 listopada, do godziny 9.00.
4. Prace konkursowe, nie spełniające wymagań, o których mowa w regulaminie konkursu,
nie będą podlegały ocenie Komisji Konkursowej.
5. Prace dostarczone po terminie nie będą oceniane.
6. Organizator nie zwraca prac.
7. Konkursy naukowe są dwuetapowe, składają się z 2 testów pisanych na terenie szkoły, I etap
22 listopada, II etap 27 listopada.
V Z okazji 35. rocznicy powstania szkoły w Sztutowie ogłasza się następujące konkursy:
1. Konkurs na projekt koszulki przeznaczonej dla uczniów oraz przyjaciół Szkoły Podstawowej
im. Pamięci Ofiar Stutthofu w Sztutowie,
2. Konkurs plastyczny „Moja szkoła, gdy będę dorosły” z okazji 35. rocznicy nadania szkole
imienia oraz przeniesienia szkoły do budynku, w którym obecnie się znajduje,
3. Konkurs literacki „Patron szkoły uczy ….”,
4. Konkursy historyczne z okazji 35. rocznicy nadania szkole imienia poświęcone patronowi
szkoły oraz historii placówki.
VI Ocena prac konkursowych:
1. Zwycięskie prace zostaną wybrane przez Komisję Konkursową powołaną przez dyrektora
Szkoły Podstawowej w Sztutowie.
2. W skład Komisji mogą być powołane osoby spoza placówki, które wyrażą na to zgodę.
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VII Rozstrzygnięcie konkursów:
1. W wyniku postępowania konkursowego Komisja Konkursowa wyłania zwycięzców konkursu.
Ilość osób nagrodzonych i wyróżnionych będzie uzależniona od poziomu oraz liczby
zgłoszonych do konkursu prac.
2. W konkursach historycznych sumuje się wyniki I i II etapu.
3. Dla zwycięzców przewidziane są nagrody.
4. Planowana data ogłoszenia wyników i wręczenie nagród odbędzie się podczas uroczystego
jubileuszu 29 listopada 2019 roku.
5. Wyniki zostaną zamieszczone na stronie szkoły.
VIII Prawa autorskie:
1. Przekazanie prac do udziału w konkursie traktowane jest, jako równoczesne oświadczenie,
że projekt nie narusza praw osób trzecich, w szczególności nie narusza ich majątkowych
i osobistych praw autorskich.
2. Zwycięskie projekty stają się własnością Szkoły Podstawowej w Sztutowie, który zastrzega
sobie prawo do ich wykorzystania i publikacji.
3. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do ewentualnych modyfikacji zwycięskich
projektów, z poszanowaniem oryginalnej formy w celu jego skutecznego wykorzystania.
IX USTALENIA KOŃCOWE
1. Sprawy nieujęte w regulaminie rozstrzyga organizator konkursów.
2. Od decyzji organizatora oraz komisji konkursowych nie przysługuje odwołanie.
3. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym regulaminie.
4. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące po opublikowaniu ich na stronie internetowej
organizatora.
5. Szczegóły i regulaminy poszczególnych konkursów są dostępne na stronie
www.szkolasztutowo.pl.
6. Informacje o konkursach można uzyskać w sekretariacie Szkoły Podstawowej w Sztutowie
po numerem telefonu: 55 4278342 lub drogą elektroniczną: sekretariat@szkolasztutowo.pl.
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