Regulamin IV Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego
„Moja ulubiona postać z bajki”

1. Organizatorzy konkursu:
Szkoła Podstawowa nr 86 w Gdańsku
ul. Wielkopolska 20
80- 180 Gdańsk
tel. (58) 309- 93- 08
2. Cele konkursu:
- popularyzacja literatury dziecięcej,
- propagowanie idei czytania dzieciom,
- doskonalenie w posługiwaniu się różnymi technikami plastycznymi,
-rozwijanie wyobraźni i zdolności plastycznych.

3. Adresaci konkursu:
Uczniowie klas 0- III szkół podstawowych

4. Zasady wykonania prac:
 Każde dziecko może wykonać jedną pracę plastyczną,
 Prace muszą być wykonane indywidualnie,
 Prace należy wykonać w formacie A3,

 Mogą być wykonane dowolną techniką.
 Prace powinny być zabezpieczone w sposób zapewniający ich
bezpieczny transport.

5. Każda praca powinna być opisana na odwrocie: Imię i nazwisko autora,
klasa, imię i nazwisko osoby, pod opieką której praca została wykonana,
nazwa szkoły wraz z adresem, numerem telefonu i adresem mailowym
oraz oświadczenie rodziców według załączonego wzoru (załącznik nr 1)
Każda placówka może nadesłać maksymalnie 5 prac w każdej kategorii.

6. Prace uczestniczące w konkursie oraz prawa autorskie przechodzą na
własność organizatora Prace nagrodzone zostaną umieszczone na stronie
internetowej szkoły.
7. Termin dostarczania prac upływa 24.11.2017r.

8. Prace można dostarczyć osobiście lub drogą pocztową na adres szkoły,
z dopiskiem: KONKURS PLASTYCZNY- „Moja ulubiona postać
z bajki” (świetlica szkolna).

9. Ocena nadesłanych prac:

 Prace będą oceniane w następujących kategoriach:
- kategoria klas 0- I
- kategoria klas II- III
W każdej kategorii zostaną przyznane trzy nagrody.

Przy ocenie prac komisja konkursowa będzie brała pod uwagę:
 Pomysłowość wykonania pracy,
 Innowacyjność zastosowanej techniki i walory plastyczne pracy,
 Samodzielność wykonania,
 Oryginalność i wyobraźnię w zakresie tematu.
Laureaci konkursu otrzymają dyplomy oraz atrakcyjne nagrody.
10. Ogłoszenie wyników 30. 11. 2017r.
Opiekunowie artystyczni wychowanków świetlicy biorących udział w
konkursie, którzy chcieliby otrzymać podziękowania za przygotowanie
dzieci do konkursu proszeni są o załączenie do wysyłanych prac, zwrotnej
koperty A4 wraz ze znaczkiem.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU
W KONKURSIE!

załącznik nr 1
1.Dane autora pracy:
Imię i nazwisko:………………………………………………………………………………
Wiek:………………………..

klasa…………….

Szkoła:…………………………………………………………………………………...……
nazwa

………………………………………………………………………………………………...
adres

nr.tel:. …………………......fax:………………… adres e-mail:……………………………

2.Imię i nazwisko nauczyciela-opiekuna:
……………………………………………..……

3.Zgoda rodziców/prawnych opiekunów na przetwarzanie danych osobowych
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mego dziecka
……………………….……………………………….. ….. przez Organizatora na potrzeby konkursu w myśl
ustawy z dn. 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002r. Nr 101
poz.926 z poz. zm.).
……………....................................................................
Podpis rodzica lub opiekuna prawnego

