Regulamin konkursu noworocznego „Mój chiński talent”
dla uczniów szkół podstawowych województwa opolskiego
1. Cel
Głównym celem Konkursu rysunkowego „Mój chiński talent”, zwanego dalej
„Konkursem”, jest prezentacja umiejętności oraz budzenie i rozwijanie zainteresowania
kulturą i językiem Chin.
2. Tematyka
Tematyka Konkursu nawiązuje do tradycji obchodów Chińskiego Nowego Roku,
który jest hucznie świętowany poprzez liczne formy wyrazu kulturowego.
3. Organizator
Organizatorem Konkursu jest Centrum Współpracy Polska-Chiny Instytut
Konfucjusza Politechniki Opolskiej z siedzibą przy ul. Prószkowskiej 76, 45-758 Opole,
zwany dalej „Organizatorem”.
4. Uczestnicy
Uczestnikami Konkursu, zwanymi dalej „Uczestnikami”, są uczniowie szkół
podstawowych i średnich zlokalizowanych na terenie województwa opolskiego w wieku 6-18
lat, którzy w terminie do 5 marca 2018 r. dostarczą swoje prace do Organizatora.
Do Konkursu przystąpić mogą tylko zgłoszeni przez Dyrekcję/Nauczycieli szkół
Uczestnicy, posiadający, do wglądu, aktualne legitymacje szkolne.
5. Terminy
5.1. Konkurs rozpoczyna się z dniem 15 lutego 2018 r. Prace należy dostarczyć do
siedziby organizatora na bezzwrotnym nośniku danych w kopercie opatrzonej imieniem i
nazwiskiem wraz z dopiskiem Konkurs noworoczny „Mój chiński talent” oraz/lub
elektronicznie (np. za pośrednictwem dowolnego serwisu przechowującego dane w chmurze)
na adres mailowy ikkonkurs@gmail.com do dnia 5 marca 2018 r.
5.2. Lista finalistów Konkursu opublikowana zostanie na stronie internetowej
Organizatora do dnia 19 marca 2018 r.
6. Siedziba Organizatora
Centrum Współpracy Polska-Chiny Instytut Konfucjusza Politechniki Opolskiej
mieści się w II kampusie Politechniki Opolskiej - ul. Prószkowska 76, budynek nr 5.
7. Kategorie Konkursowe
Konkurs zostanie rozstrzygnięty w dwóch kategoriach wiekowych:
7.1. 6-12 lat oraz 13-18 lat
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7.2. Zgłoszenia w każdej kategorii wiekowej mogą być zarówno indywidualne jak
i grupowe.
8. Zasady
8.1. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne i nieodpłatne.
8.2. Prace konkursowe Uczestnicy wykonują samodzielnie.
8.3. Minimalna ilość zgłoszeń, niezbędna do przeprowadzenia Konkursu wynosi 6.
8.4. Uczestnicy Konkursu winni mieć nie mniej niż 6 lat i nie więcej niż 18 lat.
8.5. Uczestnicy mogą wziąć udział w Konkursie zarówno w kategorii indywidualnej
jak i grupowej, przy czym w każdej kategorii Konkursu może złożyć tylko jedną swoją pracę.
8.6. Prace Konkursowe powinny być zapisem video, na jeden z poniższych tematów:
- taniec,
- śpiew
- recytowanie poezji
- kaligrafia
- chińskie wycinanki
- tai – chi
- sztuki walki
8.7. Zapis video w przypadku prac plastycznych (wycinanki, kaligrafia) powinien
dokumentować proces ich powstawania.
8.8. Tematyka każdej pracy winna być ściśle związana z kulturą Państwa Środka.
8.9. Wymagania techniczne nadsyłanych prac:
a) Akceptowalne formaty video: mp4, mov, avi;
b) Akceptowalna rozdzielczość video: minimum 720p;
c) Maksymalna długość video: 10 min;
d) Brak ograniczeń dotyczących wielkości pliku video.
8.10. Prace oceniane będą głównie ze względu na: oryginalność podejścia do tematu
oraz staranność wykonania.
8.11. Zwycięzcami Konkursu zostaną uczniowie, których prace zostaną najwyżej
ocenione przez Komisję Konkursową w skład której wchodzą:
a) Przewodniczący Komisji: Ewa Jakuczek
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b) Członkowie Komisji:
- Marta Pawłowska
- Xiu Yang
- Li Mentong
- Maria Jolanta Hęciak-Morzyk.
8.12. Nagrody zostaną przyznane w każdej z dwóch kategorii wiekowych wg
następującego podziału:
8.13.
- nagroda indywidualna (za zajęcie I, II i III miejsca)
- nagroda grupowa (dla zwycięzcy kategorii)
8.14. Organizator nie będzie podejmował działań mających na celu zwrot nadesłanych
prac Uczestnikom Konkursu, zastrzegając sobie jednocześnie prawo do zachowania
i publikacji nadesłanych prac.
8.15. Przesłanie pracy konkursowej do Organizatora traktowane jest jako deklaracja
udziału w Konkursie, oznacza też wyrażenie przez Uczestnika, a gdy jest to
wymagane również przez jego opiekuna prawnego, zgody na jej nieodpłatną
publikację.
8.16. Uczestnik Konkursu, a gdy to jest wymagane jego opiekun prawny, biorąc udział
w Konkursie jednocześnie wyraża zgodę na publikację pracy konkursowej pod
imieniem i nazwiskiem autora (załącznik 2).
8.17. Warunkiem niezbędnym udziału w Konkursie jest polubienie strony Instytutu
Konfucjusza
na
profilu
społecznościowym
–
facebook
(https://www.facebook.com/ikopole)
9. Zgłoszenia
9.1. Informacja o Konkursie zostanie przekazana do Opolskiego Kuratora Oświaty,
oraz opublikowana na stronie internetowej Organizatora i jego profilu na facebooku.
9.2. Dyrektorzy/Nauczyciele szkół zobowiązani są dostarczyć do Organizatora
wybrane prace uczniów wraz z następującymi danymi osobowymi (załącznik 1 i 2):
- imię i nazwisko Uczestnika
- datę i miejsce urodzenia Uczestnika
- adres zamieszkania Uczestnika
- szkołę podstawową, w której Uczestnik się kształci
- telefon kontaktowy i adres e-mail szkoły
- zgodę opiekuna na przetwarzanie ww. danych dla potrzeb Organizatora
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-

oświadczenie Uczestnika i jego opiekuna prawnego o zapoznaniu się
z regulaminem Konkursu i zgodzie na udział w konkursie na zasadach
określonych w tym regulaminie

9.3. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane tylko dla potrzeb
Konkursu, imiennego wyłonienia i zatwierdzania Laureatów, oraz rozliczania nagród.
9.4. Dyrekcja szkół i Uczestnicy mają prawo wglądu do swoich danych.
10. Nagrody
10.1. Nagrodami w Konkursie, ufundowanymi są przez Organizatora są:
- w kategorii indywidualnej:
bon upominkowy u wartości 300 PLN za zajęcie I miejsca,
bon upominkowy u wartości 200 PLN za zajęcie II miejsca,
bon upominkowy u wartości 100 PLN za zajęcie III miejsca;
- w kategorii grupowej
bon upominkowy u wartości 300 PLN dla zwycięzcy kategorii;
- dziesięć zestawów multimedialnych do nauki języka chińskiego dla szkół, w których
uczą się Laureaci I miejsca,
10.2. Lista Laureatów opublikowana zostanie na stronie internetowej Instytutu
Konfucjusza, a Dyrektorzy/Nauczyciele szkół Laureatów zostaną powiadomieni drogą
elektroniczną.
10.3. Informacje o terminie oraz miejscu wręczenia nagród Laureatom zostaną
przekazane przez Organizatora Dyrektorom/Nauczycielom szkół.
10.4. Nagrody konkursowe będą wydawane wyłącznie w postaci określonej
niniejszym Regulaminem, bez możliwości zamiany na inną nagrodę rzeczową.
10.5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane
z opóźnieniem lub niedoręczeniem powiadomienia o zwycięstwie w Konkursie
i wygranej wynikających z błędnego podania danych przez Zgłaszającego.
10.6. W celu dokonania identyfikacji Laureatów, przy odbiorze nagrody winien on
okazać dokument - legitymację szkolną ze zdjęciem.
11. Postanowienia końcowe
11.1. W przypadku nieprzestrzegania Regulaminu przez Uczestników Konkursu
nastąpi ich dyskwalifikacja.
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11.2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie, o czym powiadomi
pisemnie Dyrekcję szkoły.
11.3. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem, zastosowanie mają przepisy
Kodeksu Cywilnego.
11.4. Koszty dojazdu do Instytutu Konfucjusza w Opolu czy też koszty przesyłki prac
konkursowych pokrywają Uczestnicy bądź zgłaszający (Dyrekcja Szkoły).
11.5. Informacje o Konkursie, jego przebiegu, Uczestnikach, Laureatach umieszczone
będą na stronie internetowej: www.ik.po.opole.pl oraz/lub opublikowane w prasie
lokalnej i uczelnianej.

ZAŁĄCZNIK nr 1 do regulaminu Konkursu
Zgłoszenie udziału w Konkursie rysunkowym „Mój chiński talent”
1.

Dane placówki:

Nazwa: ………………………………………………………………………………………….
Adres: …………………………………………………………………………………………...
Tel.: ……………………………………………………………………………………………..
Fax: ……………………………………………………………………………………………...
E-mail: …………………………………………………………………………………………..
2.
Lp.

Imiona i nazwiska uczniów biorących udział w Konkursie:
Imię i nazwisko Uczestnika

Data i miejsce
urodzenia

Adres zamieszkania

1.

2.

3.
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4.

5.

Oświadczam, że zapoznałam/em się z regulaminem Konkursu.
___________________________
(data i podpis Dyrektora placówki)

ZAŁĄCZNIK nr 2 do regulaminu Konkursu
(wypełnia opiekun niepełnoletniego uczestnika)

Oświadczenie
Oświadczam, że wraz z Uczestnikiem Konkursu zapoznałam/em się z regulaminem
Konkursu rysunkowego „Mój chiński talent” oraz wyrażam zgodę na udział mojego dziecka/
podopiecznego:
…………………………………………………………………………………………………
(imię i nazwisko dziecka)

w Konkursie na zasadach określonych w tym regulaminie oraz na przetwarzanie jego danych
osobowych i wizerunku na potrzeby przeprowadzenia Konkursu oraz publikacji pracy
konkursowej.
___________________________
(data i podpis opiekuna)
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