REGULAMIN
WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU FOTOGRAFICZN EGO
„MÓJ P RZYJ ACI EL ZWI ERZ I J A "
III EDYCJA "RAZEM ODPOCZYWAMY "
1.ORGANIZATOR
Szkoła Podstawowa nr 86 w Gdańsku, ul. Wielkopolska 20,
tel. 58 3099308 , email: sp_86gdansk@wp.pl , Joanna Świercz.
2. CELE KONKURSU
• Integracja dzieci ze światem zwierzat;
• Kształtowanie stosunku poznawczego i emocjonalnego do przyrody;
• Rozwijanie wrażliwości;
• Kreatywne spędzanie wolnego czasu.
3. UCZESTNICY KONKURSU
Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych woj. pomorskiego.
Warunkiem koniecznym jest wypełniony druk Oświadczenia zawartego w załączniku.
4. FORMAT PRACY I TECHNIKA WYKONAWCZA
Praca plastyczna KOLAŻ na kartonie A3 z wykorzystaniem 1-3 fotografii z wizerunkiem
swojego zwierzątka.
Prace niezgodne z wymaganiami nie wezmą udziału w konkursie.
Każdy uczestnik może przedstawić jedną pracę. Szkoła może zgłosić maksymalnie 5 prac w każdej
kategorii wiekowej.
5. TERMINY
Prace należy dostarczyć w kopertach z dopiskiem "Konkurs fotograficzny „MÓJ PRZYJACIEL
ZWIERZ" do dnia 23. 02.2018r. ( NIE decyduje data stempla pocztowego).
Ogłoszenie wyników nastąpi do 14.03.2017.
6.OCENA PRAC
Do oceny prac zostanie powołana Komisja Konkursowa.
dwóch kategoriach wiekowych, w każdej kategorii zostaną przyznane
trzy nagrody:
- kategoria klas 0- III;
- kategoria klas IV-VII.
i pomysłowość wykonania
7. DYPLOMY, NAGRODY.
Laureaci konkursu otrzymają atrakcyjne nagrody.
Każdy uczestnik konkursu otrzyma pamiątkowy dyplom.
8. PRZEPISY KOŃCOWE:

regulaminie rozstrzyga Komisja Konkursowa.
podziękowania za przygotowanie dzieci do konkursu proszeni są o załączenie do wysyłanych prac
zaadresowanej zwrotnej koperty A4 wraz ze znaczkiem.
ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!

OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że wyrażam zgodę, aby informacje o podsumowaniu konkursu, publikacje
organizatorów, w tym relacja z konkursu wraz ze zdjęciami, związane z konkursem fotograficznym,
a przekazywane do wiadomości publicznej zawierały imię i nazwisko autora pracy- mojego
dziecka, nazwę placówki, miejscowość, formę nagrody oraz zdjęcie pracy. Wyrażam zgodę na
wykorzystanie wizerunku.
Wyrażam zgodę na publikowanie i przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka na potrzeby
konkursu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z
2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)
Imię i nazwisko uczestnika konkursu: …………………………………………………..………..
Nazwa i adres placówki........................................................................................................

……………………………………….… ………………………………………….…………………
miejscowość, data i podpis rodzica lub opiekuna prawnego.

