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Regulamin konkursu artystycznego
na projekt wraz z wizualizacją
aranżacji stołówki szkolnej

Kraków, maj 2021

§1.
Organizator konkursu
1. Organizatorem Konkursu (zwanego dalej Konkursem) jest Rada Rodziców Szkoły
Podstawowej nr 38 im. Bractwa Kurkowego w Krakowie (dalej: Organizatorem)
2. Konkurs, prowadzony jest wyłącznie w oparciu o niniejszy Regulamin i powszechnie
obowiązujące przepisy prawa. W związku z ogłoszonym na terenie Rzeczypospolitej
Polskiej stanem epidemii Covid-19, Konkurs jest realizowany z uwzględnieniem
obowiązujących nakazów, zakazów i ograniczeń.
§2.
Przedmiot konkursu
1. Celem Konkursu jest oryginalna, artystyczna aranżacja stołówki szkolnej z
uwzględnieniem warunków i potrzeb szkoły i społeczności uczniowskiej.
2. Pracą konkursową wykonywaną i zgłaszaną do Konkursu jest przygotowany
artystyczny projekt wraz z wizualizacją aranżacji przestrzeni stołówki szkolnej, (dalej:
Projekt).
3. Projekt powinien uwzględniać wszelkie normy oraz przepisy prawa dotyczące miejsc
zbiorowego żywienia dzieci i młodzieży
4. Projekt powinien uwzględniać:
a. kolorystykę i grafiki na ścianach i podłodze
b. rodzaj i rozkład stołów i krzeseł
c. kształt i kolor sufitowych punktów świetlnych
d. ergonomię przestrzeni
e. kozstorys
5. Projekt nie powinien ingerować w substancję obiektu
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§3.
Uczestnicy Konkursu
Konkurs jest jednoetapowy i otwarty.
Konkurs adresowany jest do wszystkich pełnoletnich osób fizycznych lub związanych
z firmą (zwanych dalej Uczestnikami), posiadający możliwość realizacji Projektu.
Każdy Uczestnik może zgłosić do Konkursu więcej niż jeden Projekt
Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest:
a. dostarczenie Projektu zgodnego z wymaganiami określonymi w pkt IV
niniejszego Regulaminu,
b. dostarczenie wypełnionego zgłoszenia (Załącznik nr 1a i 1b), podpisanego
oświadczenia (Załącznik nr 2) i podpisanej zgody na przetwarzanie danych
osobowych Uczestnika (Załącznik nr 3). Brak lub wycofanie zgody jest
równoznaczne z rezygnacją udziału w Konkursie

§4.
Forma prezentacji pracy konkursowej
1. Projekt powinien zostać dostarczony Organizatorowi w wersji elektronicznej na
nośniku elektronicznym w formacie graficznym możliwym do odczytania przez
ogólnodostępne aplikacje, lub PDF.
2. Projekt musi być wykonany samodzielnie przez uczestnika i być pracą autorską.
Uczestnik Konkursu oświadcza, że posiada pełnię praw autorskich do Projektu i
ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność z tytułu roszczeń osób trzecich, jakie mogą
powstać w związku z ewentualnym naruszeniem jakichkolwiek praw do zgłoszonych
prac.
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3. Uczestnik wyraża zgodę na prezentowanie zgłoszonego Projektu oraz na jego
publikację na stronie internetowej oraz profilu społecznościowym Szkoły
Podstawowej nr 38 im. Bractwa Kurkowego w Krakowie
§5.
Zasady składania Projektów
1. Chętni do wzięcia udziału w Konkursie, powinni wykonany/e przez siebie Projekt/y
zgłosić do udziału w Konkursie na adres: ul. Fr. Nullo23, 31-543 Kraków lub
telefonicznie tel. (12) 411 65 44 i uzgadniając termin dostarczenia projektu/ów
2. Zgłoszenie przyjmowane będą do 21.05.2021 r.
3. Projekt/y należy dostarczyć do 18.06.2021 r.
4. Dokumenty wymagane w konkursie powinny znajdować się w kopertach
oznaczonych napisem „Aranżacja stołówki szkolnej – Konkurs”, w których należy
umieścić:
a. Projekt w wersji elektronicznej
b. wypełnione załączniki 1-3 do Regulaminu Konkursu
§6.
Komisja konkursowa i kryteria oceny Projektów
1. Komisja Konkursowa powołana jest do oceny spełnienia przez Uczestników Konkursu
wymagań określonych w Regulaminie, oceny Prac Konkursowych oraz wyboru
najlepszego projektu.
2. Skład Komisji Konkursowej stanowić będą przedstawiciele:
a. Rady Rodziców
b. Samorządu uczniowskiego
c. Dyrektor Szkoły
3. Kryteria oceny Projektów:
a. walory estetyczne: pomysł, wyrazistość, estetyka, oryginalność, a także,
ogólne wrażenie
b. profesjonalizm pracy zgodny z zasadami sztuki,
c. walory użytkowe: ergonomia przestrzeni, wywołanie pozytywnych skojarzeń
dla stołówki,
d. wartość realizacji projektu nie może przekroczyć założonego budżetu. Kwota
przewidywana na realizację zostanie przekazana uczestnikom konkursu
e. Lista materiałowa – proponowane do realizacji materiały.
4. Projekty niespełniające wymagań lub złożone po wyznaczonym terminie nie będą
rozpatrywane przez Komisję Konkursową.
5. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
6. W razie wystąpienia okoliczności niezależnych od Organizatora zastrzega on sobie
prawo do przerwania, zmiany lub przedłużenia Konkursu. Informacje o zmianach
Organizator zamieści na stronie internetowej oraz profilu społecznościowym Szkoły
Podstawowej nr 38 im. Bractwa Kurkowego w Krakowie
§7.
Ogłoszenie wyników
1. Planowana data ogłoszenia wyników: do 25.06.2021r.
2. Główna informacja o zwycięskiej pracy i jej autorze zostanie podana na stronie
internetowej oraz profilu społecznościowym Szkoły Podstawowej nr 38 im. Bractwa
Kurkowego w Krakowie
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3. Zwycięzca konkursu otrzyma wynagrodzenie w kwocie 1000,00 (słownie jeden tysiąc
PLN) oraz kontrakt na realizację projektu w stołówce szkolnej. Termin realizacji do
31.08.2021r. Po zakończeniu projektu, jego efekty zostaną opublikowane na stronie
internetowej oraz profilu społecznościowym Szkoły Podstawowej nr 38 im. Bractwa
Kurkowego w Krakowie.
Załączniki:
1a. Formularz zgłoszeniowy do Konkursu na projekt wraz z wizualizacją aranżacji przestrzeni
stołówki szkolnej (osoby fizyczne)
1b. Formularz zgłoszeniowy do Konkursu na projekt wraz z wizualizacją aranżacji przestrzeni
stołówki szkolnej (firmy)
2. Oświadczenie
3. Formularz zgody na przetwarzanie danych osobowych
4. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych, osób biorących udział
w konkursie
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