Regulamin powiatowego konkursu plastycznego
„KOLOROWY ŚWIAT”

Organizator konkursu
Szkoła Podstawowa im. Juliusza Słowackiego w Sułowie
Koordynator konkursu
Malwina Flaga
Cele konkursu:
-rozwijanie zainteresowań plastycznych dzieci ,
-propagowanie wiedzy o tematyce wiosennej,
- rozwijanie kreatywności i samodzielnej pracy twórczej,
- wyrabianie poczucia estetyki,
-rozwijanie sprawności manualnej,
-poszerzanie wiedzy z zakresu różnych technik plastycznych.

Regulamin konkursu
Konkurs rozpoczyna się 21.03.2018r. i trwać będzie do 10.04.2018 r.
Temat prac konkursowych brzmi: „Wiosna wokół nas”.
W konkursie mogą brać udział dzieci 5 i 6 letnie z powiatu milickiego.
Oceniane będą: walory artystyczne, pomysłowość, oryginalność prac oraz
zgodność z tematyką.
5. Każda praca powinna być opatrzona danymi: imię i nazwisko, wiek autora pracy, nazwa i
dokładny adres placówki, telefon kontaktowy.
6. Prace należy przesyłać na adres szkoły:
1.
2.
3.
4.

Szkoła Podstawowa im. Juliusza Słowackiego
Sułów, ul. Szkolna 6
56-300 Milicz

Warunki uczestnictwa w konkursie:
1.
Praca konkursowa ma być pracą plastyczną wykonaną w formacie A4, techniką
dowolną.
2.
Prace przekazane na konkurs muszą być pracami wykonanymi samodzielnie przez
dziecko pod kierunkiem nauczyciela lub rodzica.
3.
Każdy uczestnik może wykonać jedną pracę konkursową.
4.
Każda szkoła/ przedszkole może przesłać maksymalnie 4 prace.
5.
Prace należy wysłać na adres organizatora konkursu, w nieprzekraczalnym terminie
do 10.04.2018r.
6.
Prace należy zabezpieczyć koszulką lub teczką oraz czytelnie opisać.
7.
Do każdej pracy powinna być dołączona zgoda na przetwarzanie danych osobowych
(załącznik).
8.
Oceny prac dokona komisja powołana przez Organizatora Konkursu.
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Wyniki konkursu i nagrody:
1.
Ogłoszenie wyników nastąpi na stronie internetowej szkoły www.spsulow.nazwa.pl.
2.
Autorzy nagrodzonych prac otrzymają dyplomy i nagrody.
3.
Termin wręczenia dyplomów i nagród 24.04.2018 r.
4.
Organizator zastrzega sobie prawo do nierozstrzygnięcia konkursu w przypadku zbyt
małej ilości nadesłanych prac.

Uwagi:
1.
Biorąc udział w konkursie, uczestnik akceptuje jego regulamin.
2.
Prace zgłoszone do konkursu nie będą zwracane autorom.
3.
W razie pytań prosimy o kontakt z p. Malwiną Flagą tel. 71 384 71 33.

Załącznik:
1. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
………………………………………………………………………………
( imię i nazwisko dziecka)
Oświadczam, że wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w konkursie plastycznym pt.
„KOLOROWY ŚWIAT” oraz na przetwarzanie danych osobowych dziecka i publikacji
fotografii jego pracy plastycznej.
Podstawa prawna:
1. Ustawa o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 nr 101, poz. 926 ze zm.);
2. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 nr 90, poz.
631 ze zm.).
..…………………..…………………………………………….…..
(czytelny podpis rodzica lub prawnego opiekuna)
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