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REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO  

„SKRZYDŁA EKONOMIAKA” 

Postanowienia ogólne: 

1. Organizatorem Konkursu jest Zespół Szkół nr 5 im. Karola Brzostowskiego w Ełku, 
Agencja reklamowa PIXEL.  
 
2. Konkurs rozpoczyna się 22.12.2022r. i trwać będzie do 03.02.2023 r. 
 
3. Temat prac konkursowych brzmi: „SKRZYDŁA EKONOMIAKA”. 
 
4. Konkurs adresowany jest do uczniów Zespołu Szkół nr 5 w Ełku oraz 
uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych z Ełku i powiatu ełckiego. 
  
5. Uczestnik konkursu może wysłać na adres sekretariat@zs5.elk.pl lub dostarczyć swoją 
pracę organizatorowi konkursu osobiście do biblioteki ZS 5 w Ełku. Każda szkoła 
podstawowa może zgłosić do konkursu po jednej pracy dowolnej liczby uczestników. 

6. Praca konkursowa ma być wykonana: 
6.1. Grafiką analogową (format A3 lub większy) lub komputerową w dowolnym 
programie graficznym przez uczestników z klas VII i VIII szkół podstawowych i 
uczestników z Zespołu Szkół nr 5 w Ełku, 
6.1. W programie do grafiki wektorowej, np. Corel, Illustrator, Inkscape lub w aplikacji 
Vecteezy.  

 Zdjęcia i grafiki powinny mieć rozdzielczość 600 ppi lub powyżej. 

 Grafikę należy przygotować w skali 1:10 

 Wielkość ściany, na której będą namalowane skrzydła: wysokość 318 cm, 
szerokość – 300 cm. 
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7. Praca konkursowa ma zawierać projekt dwóch skrzydeł (prawego i lewego) 
zaprojektowanych na wzór „skrzydlatych murali” powstających dzięki artystce wizualnej 
Colette Miller.  
Szczegóły projektu Colette Miller: https://www.campamerica.pl/news/skrzydlaty-
projekt-z-miasta-aniolow-czyli-slynne-murale-colette-miller/ 
Skrzydła posłużą do stworzenia naściennej instalacji, której częścią staną się ludzie 
fotografowani na jej tle. 
Projekt może być wzorowany na skrzydła anioła, ptaka, owada, itp.  
 
8. Prace przekazane na konkurs muszą być pracami własnymi, wcześniej 
nieopublikowanymi.  
 
9. Nadesłane prace staną się własnością organizatorów i nie będą zwracane autorom. 
Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość publikacji prac bez honorariów autorskich.  

10. Do każdej pracy powinna być dołączona metryczka i zgoda na przetwarzanie danych 
osobowych (wzory w załączniku). Brak zgód na przetwarzanie danych osobowych 
uniemożliwi udział w konkursie. 

11. Naruszenie przez uczestnika konkursu któregokolwiek z warunków konkursu 
oznaczać będzie niezakwalifikowanie pracy do konkursu lub utratę prawa do nagrody. 

12. Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. 

13. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych 
osobowych uczestnika konkursu przez Organizatora 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). 

14. Lista zwycięzców eliminacji zostanie ogłoszona na stronie internetowej szkoły 
http://zs5.elk.pl i funpage szkoły na Facebook https://www.facebook.com/zs5elk/  
w dniu 15.02.2023 r.  

15. Wręczenie nagród odbędzie się w dniu 16.02.2023 r. w siedzibie Zespołu Szkół nr 5, 
ul. Sikorskiego 5 w Ełku. Godzina wręczenia nagród zostanie wcześniej podana 
zainteresowanym. 

 
 
 
 
 
 



3 
 

Cele konkursu: 
 
 Celem konkursu jest stworzenie projektu, który będzie wzorcem lub inspiracją  
do powstania ścianki do zdjęć.   
 Konkurs ma również na celu rozwijanie kreatywności oraz wrażliwości artystycznej 
uczestników, umożliwienie uczestnikom konkursu zaprezentowania swojego talentu. 
Projekt ścianki powinien uwzględniać następujące elementy:  

1) skrzydła, 

2) hasło: Ekonomiak doda Ci skrzydeł 

Czcionka wybrana do napisania hasła (font) powinna być spójna graficznie z projektem 
skrzydeł. 

Wyniki konkursu i nagrody : 
 
1. Jury powołane przez organizatora, spośród przekazanych prac wyłoni laureatów 

konkursu. 
2. Kryteria oceny prac: zgodność z tematyką, estetyka pracy i oryginalność. 
3. Laureaci otrzymają nagrody rzeczowe: 1 miejsce - tablet graficzny, 2 miejsce – dysk 

twardy, 3 miejsce  - powerbank.  
Zwycięzcy i wyróżnieni uczestnicy otrzymają również koszulki i worki z nadrukiem 
wykonanego projektu skrzydeł. Jeśli laureaci nie odbiorą osobiście nagród, organizator 
prześle je pocztą na adres szkoły.  
4. Jury ma prawo do wytypowania dodatkowych nagród. 
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Załącznik 1 / metryczka pracy / 

Imię i nazwisko autora /drukowanymi literami/ 

…………………………………………………………………..…. 

 

Klasa/wiek 

 

Nazwa placówki, adres pocztowy ewentualnie e-mailowy,  telefon placówki/pieczątka/ 

…………………………………………………………… 

 

Imię i nazwisko nauczyciela/opiekuna/drukowanymi literami/ewentualnie telefon kontaktowy/  

…………………………………………………………………………..… 

 

Udział w konkursie oznacza zgodę przeniesienia praw autorskich na organizatorów oraz prezentację prac 
zgodnie z regulaminem konkursu (indywidualne zgody rodziców lub opiekunów prawnych na udział dziecka w 
konkursie, publikację pracy oraz jej prezentację, indywidualne zgody nauczycieli/opiekunów na publikację ich 
nazwisk pozyskują i archiwizują organizatorzy – zgodnie z obowiązującą procedurą RODO). 
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Załącznik nr 2   

ZGODA/OŚWIADCZENIE RODZICA (opiekuna prawnego) na udział dziecka  w Międzyszkolnym Konkursie 
Plastycznym „SKRZYDŁA EKONOMIAKA”, którego organizatorami są: Zespół Szkół nr 5  
im. Karola Brzostowskiego w Ełku, Agencja reklamowa PIXEL. 

I. Wyrażam zgodę na udział w Konkursie mojego dziecka:  Osoby pełnoletnie samodzielnie podpisują 
oświadczenie. 

.......................................................................................................................................................  
imię i nazwisko dziecka , wiek/klasa  
 

....................................................................................................................................................... 
nazwa i adres szkoły  
 

.......................................................................................................................................................  
dane rodzica/opiekuna: imię i nazwisko, kontakt: telefon/e-mail  
 

II. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatora Konkursu danych osobowych mojego dziecka oraz 
moich danych w celach wynikających z organizacji Konkursu 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).                                                                                              
III. Wyrażam zgodę na zamieszczenie danych osobowych mojego dziecka na stronie internetowej organizatora 
Konkursu w publikacjach dotyczących Konkursu, w szczególności informujących o jego wynikach.                                                                 
IV. Ponadto wyrażam zgodę na wielokrotne, nieodpłatne i nieograniczone w czasie publikowanie stworzonej 
przez moje dziecko pracy konkursowej, w materiałach promocyjnych związanych z Konkursem, w publikacji 
okolicznościowej, na stronie internetowej organizatora oraz w innych formach utrwaleń.                                                                                         
V. Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku mojego dziecka, w przypadku wyłonienia jako 
laureata bądź w przypadku otrzymania wyróżnienia w Konkursie. Niniejsza zgoda dotyczy w szczególności 
wykorzystania wizerunku poprzez zamieszczenie fotografii, danych osobowych w zakresie imienia, nazwiska 
oraz miejsca nauki uczestnika konkursu w publikacji na stronie internetowej organizatorów. Niniejsza zgoda nie 
jest ograniczona czasowo ani terytorialnie.  
 
Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o tym, że: 1. Administratorem moich danych 
osobowych jest Forum Prorodzinne, ul. Pieniężnego 22, Olsztyn. 2. Moje dane osobowe będą przetwarzane 
przez okres niezbędny do realizacji Konkursu zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie 
Danych Osobowych (dalej "RODO"). Dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji Konkursu, jego 
promocji i podsumowania na stronie internetowej organizatora Konkursu oraz przez okres wynikający  
z przepisów prawa. 3. Podstawą do przetwarzania moich danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych 
osobowych. 4. Mam prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia lub 
ograniczenia ich przetwarzania. 5. Jeśli uznam, że przetwarzając moje dane osobowe naruszono przepisy RODO, 
mam prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 6. Moje dane nie będą 
przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. 7. Podanie danych osobowych 
jest dobrowolne, przy czym niezbędne dla mojego zaangażowania w Konkursie.                                                                                                                                                              
 

Oświadczam też, że zapoznałam/-em się i akceptuję wszystkie warunki przewidziane w regulaminie Konkursu.  

 

.............................................................................................……………   ……………………                                                                                             
Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego/ uczestnika Konkursu                    data  


