III OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY
,,Bezpiecznie i zdrowo spędzam czas na zimowo”
REGULAMIN
1. Organizator:
Szkoła Podstawowa nr 86 w Gdańsku
ul. Wielkopolska 20, 80-180 Gdańsk
tel/ fax (58) 309 93 08 e-mail: sp86_gdansk@wp.pl
www.sp86gdansk.pl
2. Celem konkursu jest:
•
profilaktyka bezpiecznego spędzania czasu wolnego w czasie zimy;
•
popularyzacja działań i poszerzanie wiedzy z zakresu różnych technik plastycznych;
•
inspirowanie do twórczych poszukiwań w dziedzinie plastyki;
•
wyrabianie poczucia estetyki;
•
pobudzanie i rozwój inwencji twórczej uczestników;
•
rozwijanie nawyków i umiejętności do bezpiecznego zachowania się podczas zabaw
zimowych.
3. Warunki uczestnictwa w Konkursie:
•
Konkurs skierowany jest do uczniów klas II szkół podstawowych z całej Polski;
•
Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie pracy plastycznej;
•
Każda szkoła podstawowa wyznacza maksymalnie 5 prac;
•
Wypełnione karty zgłoszeń ( Załącznik nr 1 ) wraz z pracami należy przesłać do Szkoły
Podstawowej nr 86 w Gdańsku, ul.Dulin'a 8, 80-180 Gdańsk w terminie do 04.I.2017r z
dopiskiem: III OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY ,,Bezpiecznie i zdrowo spędzam
czas na zimowo”, p. Danuta Mroczek lub dostarczyć osobiście.
•
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; oświadczenie rodziców według
załączonego wzoru (załącznik nr 1 );
•
Praca musi być wykonana przez jednego autora;
•
Prace plastyczne (płaskie) wykonane techniką dowolną w formacie A3 lub A4;
•
Laureaci otrzymają nagrody rzeczowe i wyróżnienia;
•
Prace uczestniczące w konkursie oraz prawa autorskie przechodzą na własność
organizatora;
•
Prace nagrodzone zostaną zamieszczone na stronie internetowej Szkoły.
4.Kryteria oceny prac:
a.

zgodność z tematyką

b.

estetyka wykonania

c.

technika samodzielna

d.

kreatywność

5.Komisja konkursowa i nagrody:
•
•

Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi 11.I.2017r.
Oceny prac plastycznych dokona powołana komisja konkursowa;

•
Dla zwycięzców oraz autorów wyróżniających się prac przewidziane są nagrody
rzeczowe, wyróżnienia oraz dyplomy;
•
Nagrody prześlemy pocztą;
•

Lista nagrodzonych zostanie zamieszczona na stronie internetowej Szkoły.

Przepisy końcowe:
•
Nie przewiduje się zmiany powyższego regulaminu przez organizatorów.
•
Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne.
•
Komisja Konkursowa sporządza protokół z konkursu, który wraz ze zdjęciami prac
stanowi dokument szkolny.
•
Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga Komisja Konkursowa.
Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie.

Organizatorzy: Danuta Mroczek, Małgorzata Szatkowska, Krystyna Górczak, Renata
Bukowska

Załącznik 1:
Uwaga! Formularz należy wypełnić pismem drukowanym.
Formularz zgłoszenia
Szkoła :
................................................................................................................................. ..
............................................................................................................................... ....
....................................................................................................................................
(pełna nazwa szkoły z adresem, kodem, nr telefonu, aktualnym e-mailem)
zgłasza do udziału w III Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym ,,Bezpiecznie i zdrowo
spędzam czas na zimowo” dla klas II w Szkole Podstawowej nr 86 prace następujących osób:
1. .......................................................................................................................

2. .......................................................................................................................
3. .......................................................................................................................
4.........................................................................................................................
5........................................................................................................................
6.........................................................................................................................

Opiekunem grupy jest:
.....................................................................................................................
(nazwisko i imię opiekuna)
….....................................................
( tel. kontaktowy do opiekuna )

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatorów
Konkursu na zasadach określonych w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych
osobowych (Dz.U.Nr 13, poz.883)

...................................................................
Podpis osoby zgłaszającej zespół

-------------------------------------------------------------------------------------

Szkoła Podstawowa nr 86
80-180 Gdańsk, ul. Wielkopolska 20
tel/ fax (58) 309 93 08
e-mail: sp86_gdansk@wp.pl
www.sp86gdansk.pl

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

Szkoła Podstawowa nr 86 w Gdańsku
zaprasza na

III OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY
- ,,Bezpiecznie i zdrowo spędzam czas na zimowo '' -

dla uczniów klas drugich szkół podstawowych
z całej Polski

Regulamin oraz karta zgłoszeniowa w załączniku na
stronie www.sp86gdansk.pl

