
 
 

__________________________________________________________________________ 
ul. Bełska 7, 02-638 Warsaw, Poland, tel. +48 22 646 92 89, +48 692 411 573  

www.canadian-school.pl e-mail: secretary.belska@canadian-school.pl 

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO PT.  
 

„CHILDREN AGAINST RACIAL INEQUALITY” 
 

§ 1 
Postanowienia ogólne 

 
1. Ogłoszony zostaje konkurs plastyczny pt.: „Children Against Racial Inequality”, zwany 

dalej „Konkursem”. 
2. Konkurs jest przeprowadzany przez Kanadyjską Szkołę Podstawową Sp. z o.o. 

(The Canadian School of Warsaw), reprezentowaną przez Zarząd Spółki, zwany dalej 
„Organizatorem”. Konkurs został zainicjowany przez uczniów klasy 6 z Grupy 4 „The 
Human Rights Movement” w związku z projektem PYP Exhibition realizowanym 
w ramach programu IB PYP (zwanych dalej „Inicjatorami”). Mentorem Inicjatorów 
w ramach realizacji projektu PYP Exhibition jest Pani Monika Dąbska-Chandler. 

3. Informacje na temat konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej 
Kanadyjskiej Szkoły Podstawowej nr 84 w Warszawie oraz w mediach społecznościowych 
szkoły, a także na stronach internetowych Partnerów Konkursu. 

 
§ 2 

Cel i zasady Konkursu 
 

1. Celem Konkursu jest propagowanie przeciwdziałania rasizmowi i szerzenie świadomości 
na temat nierówności w związku z pochodzeniem, a także budowanie empatii wśród 
uczniów szkół podstawowych z terenu m.st. Warszawy. 

2. Konkurs organizowany jest dla dwóch kategorii wiekowych uczestników: 
1) uczniów klas 4-6, 
2) uczniów klas 7-8. 

3. Konkurs będzie przebiegał w następujących terminach: 
1) 19.04.2021 r. – otwarcie i ogłoszenie Konkursu, 
2) 10.05.2021 r. do godz. 10.00 – termin nadsyłania prac konkursowych, 
3) 12.05.2021 r. – obrady Komisji Konkursowej, 
4) 14.05.2021 r. – ogłoszenie laureatów Konkursu. 

 

§ 3 
Zasady uczestnictwa w Konkursie 

 
1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie uczniowie szkół podstawowych na 

terytorium m.st. Warszawy, w dwóch kategoriach: klasy 4-6 i klasy 7-8. 
2. Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny. 
3. Uczestnikami Konkursu nie mogą być uczniowie Kanadyjskiej Szkoły Podstawowej Nr 84 

w Warszawie. 
4. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest wyrażenie pisemnej zgody 
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rodziców/opiekunów prawnych Uczestnika na udział w Konkursie. Wzór stosownego 
oświadczenia znajduje się na                  formularzu zgłoszeniowym, stanowiącym załącznik nr 1 
do niniejszego Regulaminu. Wyrażenie zgody na udział w Konkursie jest równoznaczne 
z akceptacją wszystkich postanowień Regulaminu Konkursu. 

5. Wysłanie wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego jest jednoznaczne 
z wyrażeniem zgody na publikację pracy autora przez Kanadyjską Szkołę Podstawową 
oraz Partnerów Konkursu w internetowych środkach przekazu oraz stacjonarnie 
w siedzibach Organizatora Konkursu. 

6. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do wykluczenia Uczestnika z Konkursu, 
w szczególności w następujących przypadkach: 

1) złamania postanowień Regulaminu, 
2) niesamodzielnej pracy (w tym plagiatu), 
3) zachowań nieetycznych i sprzecznych z prawem, 
4) podania nieprawdziwych lub niepełnych danych. 

 
§ 4 

Przebieg Konkursu 
 

1. Każdy Uczestnik może przesłać maksymalnie jedną pracę. 
2. Zgłoszenie powinno zawierać: (1) skan wypełnionej  Karty zgłoszenia udziału 

w Konkursie (załącznik nr 1), (2) pracę zgłoszoną do Konkursu oraz (3) skan podpisanej 
przez rodziców/opiekunów prawnych zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

3. Dokumenty mogą zostać dostarczone wyłącznie w wersji elektronicznej na adres: 
thrm.competition@canadian-school.pl. 

4. PRACA PLASTYCZNA 
▪ Dopuszczalne są wyłącznie skany z formatu pracy A3, wykonane na urządzeniu  

skanującym lub skanerem z telefonu. 
▪ Zalecenia: rozdzielczość pracy przynajmniej 72 DPI. 
▪ Nazwa pliku zawierającego pracę powinna zawierać: imię i nazwisko autora 

i klasę, np. Jan Kowalski, klasa 6. 
▪ Skany powinny być dobrej jakości: kolor, ostrość, kontrast. 
▪ Organizator dopuszcza możliwość wezwania Uczestnika do dostarczenia pracy 

w wersji papierowej, jeśli wersja elektroniczna będzie nieczytelna lub stwarzająca 
trudności w ocenie pracy. 

▪ Nadesłane na Konkurs prace powinny nawiązywać do tematyki związanej 
z przeciwdziałaniem nierówności ze względu na pochodzenie. 

▪ Językiem obowiązującym w ewentualnym przekazie tekstowym jest język angielski.  
▪ Praca powinna zawierać mocne akcenty, takie jak np. kontrowersyjne hasło, 

zaskakujący obrazek, nietypowe połączenie kolorów.  
▪ W plakacie należy wyodrębnić jeden dominujący element. 
▪ Prace powinny być wykonane w formie rysunku lub malunku w jednej 

z następujących  technik plastycznych: kredki, pastele, farby, tempera, pisaki, 
grafika (także komputerowa) i mieć format A3 w orientacji pionowej.  

▪ Nie dopuszcza się prac przestrzennych. 

mailto:thrm.competition@canadian-school.pl
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5. KARTA ZGŁOSZENIA może być przesłana w formie zdjęcia lub skanu z podpisem 
rodzica/opiekuna prawnego. 

6. WAŻNE! Potwierdzeniem udziału w konkursie jest uzyskanie e-maila zwrotnego od 
Organizatora, że praca została przez niego otrzymana. 

7. Do Konkursu mogą zostać zgłoszone jedynie te prace, które nie zostały uprzednio 
zgłoszone do innego konkursu. Uczestnik zapewnia, że praca została wykonana 
samodzielnie i nie spowoduje naruszenia praw osób trzecich, w szczególności 
majątkowych lub osobistych praw autorskich i praw pokrewnych, dóbr osobistych oraz 
prawa do wizerunku. W przypadku, gdyby doszło do takiego naruszenia, wyłączną 
odpowiedzialność wobec osób, których prawa zostały naruszone ponosi Uczestnik    
Konkursu. 

8. W celu oceny nadesłanych prac w ramach Konkursu zostanie powołana przez 
Organizatora Komisja Konkursowa. W skład Komisji Konkursowej wejdzie trzech 
artystów, na co dzień zajmujące się sztuką. Komisja wysłucha opinii Inicjatorów Konkursu 
na temat nadesłanych prac, przed podjęcie decyzji o wyborze zwycięzców Konkursu. 

9. Zadaniem Komisji Konkursowej jest: 
a) ocena nadesłanych prac pod względem formalnym oraz zakwalifikowanie nadesłanych 

prac do udziału w Konkursie, 
b) ocena prac zakwalifikowanych do udziału w Konkursie i wybór zwycięskich prac. 

10. Komisja Konkursowa oceniać będzie prace według następujących kryteriów: 
a) pomysłowość i oryginalność, w kompozycji i zestawieniu kolorów, 
b) minimalizm, 
c) zgodność pracy konkursowej z tematyką konkursu, 
d) estetyka wykonania pracy, 
e) prostota kompozycji oraz przekazu (minimalna liczba słów oraz elementów 

graficznych stanowi o sile plakatu), 
f) zastosowanie kontrastu (zestawienie kontrastowych barw i elementów sprzyja 

zapamiętywaniu treści), 
g) posłużenie się siłą sugestii (dobry plakat nie jest nośnikiem treści, ale idei). 

11. W ramach Konkursu spośród nadesłanych prac Komisja Konkursowa wyłoni 6 prac 
finałowych  (3 prace w każdej kategorii). 

12. Do 14.05.2021 r. zwycięskie prace zostaną opublikowane na oficjalnej stronie  
Kanadyjskiej Szkoły Podstawowej w Warszawie oraz w mediach społecznościowych 
szkoły, a także na stronach internetowych i w mediach społecznościowych Partnerów 
Konkursu. Laureaci powiadomieni zostaną indywidualnie drogą e-mailową lub 
telefoniczną. 

 
§ 5 

Nagrody 
 

1. Nagrodami w Konkursie za 1. miejsce w kategorii klas 4-6 i 7-8 są 3-miesięczne kursy 
plastyczne (po jednym kursie dla każdego laureata). 

2. Nagrodami w konkursie za 2. miejsce są zestawy przyborów plastycznych. 
3. Nagrodami w konkursie za 3. miejsce są książki o tematyce artystycznej. 
4. O terminie i miejscu wręczenia nagród Uczestnicy Konkursu otrzymają indywidualne 
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powiadomienie, zaś informacja o tym będzie opublikowana na oficjalnej  stronie 
internetowej Kanadyjskiej Szkoły Podstawowej w Warszawie,  w mediach 
społecznościowych szkoły oraz u Partnerów Konkursu. 

5. Nagroda nie podlega wymianie na jej ekwiwalent pieniężny. 
 

§ 6 
Ochrona danych osobowych 

 
1. Administratorem danych osobowych pozyskanych w ramach realizacji Konkursu jest 

Kanadyjska Szkoła Podstawowa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-628) przy 
ul. Bełskiej 7. 

2. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dla celów 
związanych z przeprowadzeniem Konkursu. 

3. Klauzula informacyjna Administratora Danych stanowi załącznik nr 2 do niniejszego 
Regulaminu. 

 
§ 7 

Postanowienia końcowe 
 

1. Organizator zastrzega możliwość zakończenia, przerwania oraz modyfikacji warunków 
Konkursu przed czasem jego zakończenia, nie wręczając nagród. 

2. Organizator i Partnerzy nie ponoszą odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające 
przeprowadzenie Konkursu spowodowane działaniami siły wyższej lub okolicznościami 
niezależnymi od Organizatora lub Partnerów. 

3. Organizator i Partnerzy nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne problemy 
techniczne, mające wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa w Konkursie. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian Regulaminu Konkursu, które nie naruszają 
praw nabytych Uczestnika Konkursu. Zmieniony Regulamin będzie obowiązywać 
od chwili jego opublikowania na stronie Kanadyjskiej Szkoły Podstawowej w Warszawie 
oraz mediach społecznościowych szkoły. 

5. Zgłoszenie pracy do Konkursu jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu Konkursu. 
6. Kontakt z Organizatorem możliwy jest pod adresem e-mail: 

thrm.competition@canadian-school.pl. 
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