
Regulamin szkolnego konkursu 

„Nie daj się wystrychnąć na wnuczka” 

 

I. Postanowienia ogólne 

Niniejszy Regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa tryb, zasady i warunki 
przeprowadzenia szkolnego konkursu „Nie daj się wystrychnąć na wnuczka”, 
zwanego dalej „Konkursem”. 
 
Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Nr 2 im. ks. prof. J. Tischnera (zwany 
dalej „Organizatorem”). Konkurs został objęty honorowym patronatem Miasta Żory 
oraz Miejskiej Komendy Policji w Żorach.  
Konkurs ma charakter edukacyjny. 

Konkurs skierowany jest dla uczniów naszej szkoły. 

Termin nadsyłania zgłoszeń konkursowych upływa - 13 luty 2023 r. 
 
 
 
II. Cele konkursu: 

 
Celem konkursu jest dotarcie do jak największego grona odbiorców narażonych na 
bezduszne działania oszustów, przez których niejednokrotnie tracą dorobek całego 
życia, poprzez kampanie społeczną z wykorzystaniem nagrodzonych w konkursie 
plakatów.  
Upowszechnienie informacji o formach pomocy osobom  poszkodowanym. 
Uwrażliwienie młodzieży na dany problem. 

 
 
 

III. Wymagania dotyczące prac konkursowych 
 

1. Zadaniem uczestników jest zaprojektowanie plakatu pokazującego metody 
działania oszustów (np. metoda „na wnuczka”, „na wypadek”, „na wygraną”, „na 
blik”). Plakat może również przekazywać metody reagowania na takie oszustwa.   
2. Hasło: „Nie daj się wystrychnąć na wnuczka” zostało wybrane jedynie do celów 
promocji Konkursu, zatem Organizator nie oczekuje, że nadesłane prace będą 
wyłącznie jego dosłowną ilustracją. 
3. Na plakacie może znaleźć się inne hasło, zaproponowane przez autora. 
4. Można zgłosić projekt typograficzny, w którym litery odgrywać będą główną rolę, 
lub przedstawić pracę bez liter, posługując się tylko obrazem, bądź połącznie obu 
technik.  
5. Plakaty nie mogą być wulgarne ani obsceniczne. 
6. Na plakacie nie należy przedstawiać znaków towarowych produktów ani znaków 
ich producentów. 
7. Każdy uczestnik może zgłosić do Konkursu nie więcej niż 3 prace, przy czym 
każda z nich musi stanowić osobną całość. Nie należy przysyłać kilku wariantów 



jednej pracy, różniących się między sobą jedynie kompozycją elementów albo 
kolorystyką. 
8. Do Konkursu nie można zgłosić plakatu, który jest pracą zbiorową.  
9. Plakat musi być zaprojektowany w układzie pionowym w formacie min. A3 

10. Uczestnicy przysyłają plakaty wyłącznie w wersji cyfrowej (pliki komputerowe) do 
dnia 13 luty. 

11. Każdy plakat należy zapisać jako plik cyfrowy z rozszerzeniem do wyboru - 
ai, .eps, .pdf, w najwyższej jakości (Maximum Quality), o wielkości min. A3 i w 
rozdzielczości 300 dpi, a następnie wysłać na maila: konkurs.zs2zory@gmail.com, 
razem z dokumentami zgłoszenia. Każdy przesłany plik należy opisać nazwą. 

12. Prace większe niż 25 Mb należy wysłać za pomocą chmury.  
13. Udział w konkursie jest równoznaczny z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego 

regulaminu.  
14. Na konkurs można zgłosić jedynie projekty stanowiące autorskie pomysły. 
15. Projekt nie może zawierać wulgaryzmów, treści obraźliwych, treści sprzecznych z 

prawem lub z przyjętymi za obowiązujące normami obyczajowymi ani nie może 
naruszać praw osób trzecich, w tym w szczególności dóbr osobistych i praw 
autorskich, prawa do wizerunku oraz do artystycznych wykonań. Organizator 
zastrzega, że projekty, które nie będą spełniały wymogów określonych w 
niniejszym ustępie, nie będą brane pod uwagę.  

16. Razem z pracą konkursową należy wysłać wypełnioną kartę zgłoszenia. 
 

 
IV. Kryteria oceny prac 

 
Zwycięzcy Konkursu zostaną wyłonieni przez Jury. 
Jury, oceniać zgłoszone prace będzie pod względem: zgodności z tematem 
konkursu, wartości artystycznej oraz zgodność z zasadami projektowania i estetyki. 
 
 

V. Postanowienia końcowe 
 

Ogłoszenie wyników nastąpi do dnia 18 lutego 2023 roku na szkolnej stronie 
internetowej. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania 
wszystkich prawidłowo zgłoszonych prac na stronie internetowej www.zs2zory.pl 
Decyzje Komisji są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.  
 
Organizator planuje nagrodzić trzech autorów plakatu, nagrodami rzeczowymi.  
 
Począwszy od dnia ogłoszenia Konkursu Organizator będzie publikował informacje o 
Konkursie w wybranych przez siebie środkach masowego przekazu. 
Uczestnicy Konkursu zostaną powiadomieni przez Organizatora o wyniku Konkursu 
przez umieszczenie ogłoszenia na jego stronie internetowej (www.zs2zory.pl) 
Organizator ma prawo umieścić w treści plakatów, informacje, logotypy patronów, 
parterów. 
Każde zgłoszenie do Konkursu, jest równoznaczne z akceptacją niniejszego 
regulaminu. 
Autor, poprzez zgłoszenie plakatu do Konkursu, składa oświadczenie, że plakat 
zgłoszony przez niego do Konkursu jest rezultatem jego samodzielnej twórczości, 
oraz, że nie jest obciążony prawami osób trzecich, ani nie narusza przepisów prawa, 



zasad współżycia społecznego lub dobrych obyczajów i jakichkolwiek praw osób 
trzecich. 
Organizator zastrzega sobie prawo nieodpłatnego kopiowania i upowszechniania 
nadesłanych prac. 
Organizator ma prawo umieścić w treści plakatów logotypy organizatora, patronów, 
parterów. 
W sprawach nieobjętych niniejszym Regulaminem decyzje podejmuje Organizator. 
 
VI. Dane osobowe uczestników Konkursu 

 
Zgodnie z art. 13 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 
kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 
1) administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Dyrektor Zespołu 
Szkół Nr 2 im. ks. prof. Józefa Tischnera z siedzibą w Żorach przy ul. Boryńskiej 2, 
tel: 32 434 20 76 , mail: sekretariat@zs2zory.pl; 
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – e.borkowska@zs2zory.pl, 
3) dane osobowe uczestników Konkursu przetwarzane będą w celu: 
- przeprowadzenia Konkursu,  
- promocji konkursu oraz kampanii społecznej pt. „Nie daj się wystrychnąć na 
wnuczka” organizowaną przez Miejską Komedę Policji w Żorach 
- ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi 
roszczeniami przez Organizatora konkursu, 
- realizacji obowiązków Administratora wynikających z przepisów prawa. 
4) dane osobowe uczestników Konkursu  przechowywane będą w czasie określonym 
przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną; 
5) uczestnicy Konkursu posiadają prawo do żądania od administratora dostępu do 
danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania; 
 
Podanie danych osobowych jest niezbędne dla udziału uczestnika w Konkursie. 


