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R E G U L A M I N 

konkursu plastycznego dla klas V-VIII Szkoły Podstawowej 

na projekt kartki pocztowej pod hasłem:  

„Pocztówka dla Matki Bożej Głogowskiej” 

aktualizacja: 23.05.2020 r.  

 

1. Organizatorzy konkursu:  

 Sanktuarium Matki Bożej Głogowskiej w Głogowie Małopolskim 

 Szkoła Podstawowa w Głogowie Małopolskim  

 

2. Cele konkursu:  

 Upamiętnienie Jubileuszu 5-lecia Koronacji Obrazu Matki Bożej Głogowskiej  

 Zainteresowanie historią i sztuką lokalną 

 Promocja środowiska lokalnego 

 Rozwijanie umiejętności i talentów plastycznych 

 Promowanie zainteresowań filatelistycznych  

 

3. Postanowienia ogólne:  

a) Ze względu na epidemię konkurs zostanie przeprowadzony zdalnie za pośrednictwem środków 

komunikacji elektronicznej w serwisie www.facebook.com z wykorzystaniem jego rozwiązań i 

funkcjonalności; 

b) Udział w konkursie jest całkowicie dobrowolny; 

c) Organizator konkursu zastrzega sobie prawo wykluczenia w każdym czasie z udziału w konkursie 

uczestników, którzy nie będą przestrzegać zasad opisanych w regulaminie;  

d) Uczestnictwo w konkursie wymaga akceptacji niniejszego regulaminu. Zgłoszenie pracy konkursowej i 

jej opublikowanie w serwisie jest traktowane jako akceptacja regulaminu; 

e) Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji konkursu. 

Organizator oświadcza, że w żaden sposób nie gromadzi, ani nie przechowuje oraz nie wykorzystuje 

żadnych danych osobowych do innych celów niż w zakresie koniecznym do realizacji konkursu;  

f) Dane osobowe podane przy zgłaszaniu pracy (imię oraz klasa) służą do weryfikacji prawidłowości 

zgłoszenia, umożliwienia reakcji względem wybranej pracy przez użytkowników serwisu oraz w celu 

ogłoszenia wyników konkursu i poinformowania o jego zwycięzcach; 

https://www.facebook.com/
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g) Każdy uczestnik konkursu może zgłosić tylko jedną pracę; 

h) Udział w konkursie wiąże się z jednoznacznym udzieleniem zgody na wykorzystanie pracy do jej 

wydrukowania (wydania kartki pocztowej) lub opublikowania przez organizatora.  

 

4. Adresaci konkursu:  

a) Konkurs adresowany jest do uczniów klas V, VI, VII i VIII Szkoły Podstawowej w Głogowie 

Małopolskim.  

 

5. Wymagania konkursowe:  

a) Ze względu na epidemię prace konkursowe powinny być wykonywane samodzielnie i w domu;  

b) Prace konkursowe powinny być wykonane na papierze formatu A4 w sposób płaski; 

c) Praca może być wykonana dowolną techniką (ołówek, kredka, flamaster, farba, pastel, kolaż i inne); 

d) Rozmieszczenie grafiki powinno uwzględniać proporcje kartki pocztowej wskazane na szablonie kartki 

pocztowej (szablon do pobrania na www.sanktuariumglogowmlp.pl;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e) Grafika nie powinna zajmować pola znaczkowego i pola adresowego;  

f) W pracy konkursowej powinien zostać umieszczony napis:  

V ROCZNICA KORONACJI OBRAZU MATKI BOŻEJ GŁOGOWSKIEJ 

g) Praca konkursowa powinna także zawierać elementy związane z miastem Głogów Małopolski  

(np. herb miasta), Sanktuarium i wizerunkiem Matki Bożej Głogowskiej; 

h) Umieszczenie w pracy konkursowej elementów o których mowa w pkt. powyżej pozostawia  

się wyobraźni uczestników.  

 

 

 

http://www.sanktuariumglogowmlp.pl/
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6. Termin zgłaszania prac konkursowych:  

a) Ostateczny termin publikowania prac konkursowych upływa w dniu 5 czerwca 2020 roku, 

o godz. 23:59; 

b) Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy opublikowania pracy i nie brania pod uwagę zgłoszeń, 

które będą zgłoszone po terminie wskazanym w punkcie a.     

 

7. Sposób zgłaszania prac do konkursu:  

a) Na Profilu Facebook https://www.facebook.com/sanktuariumglogowmlp zostanie od dnia 25 maja 

2020 r. uruchomiony specjalny wpis konkursowy z hasłem konkursu „Pocztówka dla Matki Bożej 

Głogowskiej”.  

b) W formie komentarza pod wpisem konkursowym należy zamieścić jako zdjęcie pracę plastyczną 

uczestnika oraz należy ją opisać wpisując imię i klasę uczestnika (np. Jan, klasa 7).  Nie jest wymagane 

podawanie nazwiska oraz oddziału klasowego.     

c) W chwili opublikowania w serwisie następuje zgłoszenie do konkursu.  

 

8. Wyłonienie zwycięzców oraz przyznanie i wręczenie nagród:  

a) Po upływie terminu zgłaszania prac w dniach od 6 do 13 czerwca 2020 r. wszystkie prace 

opublikowane w terminie będą podlegały ocenie konkursowej przez użytkowników serwisu 

Facebook, którzy wybrane zdjęcie pracy konkursowej oznaczą reakcją LUBIĘ TO;  

b) Każdy użytkownik serwisu może oznaczyć reakcją więcej niż jedną pracę, ale zaleca się wybór jednej; 

c) Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do dnia 15 czerwca 2020 r.; 

d) Zwycięży ta praca konkursowa, która zgromadzi największą liczbę reakcji; 

e) W przypadku zgromadzenia tej samej ilości reakcji przez kilka prac przewidziana będzie dogrywka 

trwająca dwa dni. Wynik dogrywki rozstrzygnie o zwycięstwie; 

f) Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej parafii 

www.sanktuariumglogowmlp.pl, oraz na stronie internetowej szkoły 

http://www.zsglogow.linuxpl.info/zs/, a także opublikowane w Biuletynie Parafialnym; 

g) Laureaci pierwszych trzech miejsc otrzymają dyplomy i nagrody niespodzianki. Zwycięska praca 

otrzyma tytuł Grand Prix;  

h) Ostateczną decyzję o wydaniu pracy konkursowej w formie kartki pocztowej w ilości nie mniejszej  

niż 200 szt. podejmie organizator; 

i) Uczestnicy drogą elektroniczną otrzymają pamiątkowe dyplomy;  

j) O terminie i sposobie wręczenia nagród z uwzględnieniem aktualnie panujących warunków 

epidemicznych laureaci zostaną poinformowani indywidualnie. 
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9. Postanowienia końcowe:  

 Sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem rozstrzyga organizator konkursu; 

 Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy uczestnicy konkursu spełniają warunki określone  

w regulaminie; 

 Ogłoszenie wyników konkursu jest ostateczne i nie podlega odwołaniu; 

 Dodatkowe informacje związane z konkursem można uzyskać u koordynatora konkursu - ks. Michała 

Polańskiego lub pisząc na adres email: zdalnalekcjareligia@onet.pl  


