
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

          
III Powiatowy 

Konkurs Interdyscyplinarny 

 
 Patronat honorowy:  Starosta Jasielski Adam Kmiecik       
               

 
 

Notatnik przyrodniczy - „Leśne pejzaże” 
 

Kategoria: sztuki plastyczne 
 

Prace wraz z kartą zgłoszenia prosimy dostarczyć do 
25 września2013 roku na adres I LO im. Króla Stanisława 

Leszczyńskiego w Jaśle  
 

Nagrody dla zwycięzców konkursu: wyprawa w Beskid Niski, 
warsztaty ceramiczne w Czarnem, nagrody rzeczowe, dyplomy 

 
Zapraszamy do udziału w konkursie! 

Jasło, wrzesień 2013 

 

 



 

 

 

Regulamin 

 
 

 Organizatorem konkursu jest I LO 

w Jaśle. 

  Konkurs jest adresowany do 

młodzieży szkół ponadgimnazjalnych powiatu jasielskiego 

a warunkiem udziału w  nim jest dostarczenie autorskich 

prac plastycznych (nigdzie dotąd niepublikowanych 

i nieudostępnianych). 

 Każda praca powinna być komentarzem do słów motta 

konkursu. 

 Praca może być wykonana w dowolnej technice 

plastycznej, np.: rysunek (ołówek, piórko, węgiel, tusz…), 

malarstwo (gwasz, akwarela…), rzeźba, techniki 

graficzne, fotografia  

 Jeden uczestnik może nadesłać jedną pracę o formacie A3 

lub większym. 

 Fotografia- format prac:  odbitki kolorowe lub czarnobiałe, 

minimum 13 x 18 cm.       

Niedopuszczalna jest jakakolwiek ingerencja w zdjęcie, 

a w szczególności korekty kolorystyczne, retusz, 

kadrowanie, fotomontaż itp. 

 Na odwrocie każdej pracy należy umieścić:  imię 

i nazwisko autora, nazwę szkoły oraz tytuł pracy i nazwę 

zastosowanej techniki plastycznej. 

 Prace zostaną ocenione przez jury w składzie powołanym 

przez organizatorów konkursu. 

 Prace wraz z kartą zgłoszenia z oświadczeniem należy 

przesłać lub dostarczyć na adres: 

 

 

I Liceum Ogólnokształcące 

ul. Czackiego 4 

38-200 Jasło 

      z dopiskiem: 
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 Uczestnicy konkursu zostaną powiadomieni o czasie 

i miejscu rozstrzygnięcia konkursu oraz wręczenia nagród. 

 Nagrodzone oraz wyróżnione prace zostaną 

zaprezentowane w pokonkursowej wystawie. 

 Organizatorzy nie zwracają zgłoszonych prac. 

 Wzięcie udziału w konkursie (przesłanie prac) jest 

równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystywanie 

danych osobowych uczestnika zgodnie z przepisami 

Ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 

osobowych. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność 

za zgodność z prawdą danych nadesłanych wraz z pracami 

wynikającą z przepisów Kodeksu Cywilnego z 23 

kwietnia 1964 r. oraz Ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych. 

 Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności prawnej za 

naruszenie praw autorskich osób trzecich przez 

uczestników konkursu. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

 

 

 

 

 

Dodatkowych informacji dotyczących konkursu udzielają 

organizatorzy 

 

tel. 13 4463464 

 
jolanta.kmiecik@1lojaslo.pl 
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Sztuki plastyczne  

Świat przyrody 
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III Powiatowy Konkurs Interdyscyplinarny 

dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu jasielskiego 

 

Notatnik przyrodniczy - „Leśne pejzaże” 

Kategoria: sztuki plastyczne 

 

Karta zgłoszenia uczestnika 

Imię i nazwisko…………………………………………………………………… 

Nazwa, adres, telefon szkoły………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………… 

Telefon domowy lub komórkowy………………………………………………… 

E-mail……………………………………………………………………………… 

Opiekun ………………………………………………………………………….. 

 

Oświadczenie autora pracy: 

Oświadczam, że przysługuje mi autorskie prawo majątkowe i osobiste do 

nadesłanych materiałów i przyjmuję warunki konkursu zawarte w regulaminie. 

Jednocześnie nieodpłatnie przenoszę na Organizatora wszelkie autorskie prawa 

majątkowe do tych materiałów na wszystkich polach eksploatacji, o których mowa 

w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku  

o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2000r., nr 80, poz. 904 

z późniejszymi zmianami). 

Ponadto wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez 

Organizatora III Powiatowego Konkursu Interdyscyplinarnego Notatnik 

przyrodniczy - „Leśne pejzaże” w celach wynikających z regulaminu tego 
Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia  29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 

osobowych (Dz. U. z 1997r., nr 133, poz. 883  z późniejszymi zmianami).   

 

Podpis ………………………………………... 
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