REGULAMIN

III EDYCJI WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU

Kreatywny projektant 2018- ,, Świat Legend Jerzego Sampa”
'' dla uczniów klas trzecich szkół podstawowych
z województwa pomorskiego
1. Organizator: Szkoła Podstawowa nr 86 w Gdańsku im. prof. Jerzego Sampa
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:
•
inspirowanie dzieci do rozwijania wyobraźni, zdolności projektowania, budowania,
przestrzennego myślenia oraz analizowania
•
stworzenie możliwości wykonania projektu według własnego pomysłu z klocków
Lego
•
rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań twórczością prof. Jerzego Sampa
3. Warunki uczestnictwa w Konkursie:
•
Konkurs skierowany jest do uczniów klas III szkół podstawowych z województwa
pomorskiego
•
Każda szkoła podstawowa, po wcześniejszym przeprowadzeniu eliminacji w klasach,
wyznacza maksymalnie 2 uczestników ( 1 zespół 2-osobowy ) oraz drugi zespół 2osobowy ( rezerwowy )
•
Wypełnione karty zgłoszeń ( Załącznik nr 1 ) należy przesłać wyłącznie na adres
mailowy danaex1@poczta.onet.pl do 13.04.2018r; koordynator – Danuta
Mroczek , tel. kontaktowy 513 843 010
•
Zgłoszenie uczestników potwierdza koordynator po otrzymaniu maila od
osoby zgłaszającej zespół
•
Formularz do pobrania w załączniku 1
Po wyznaczonym terminie zgłoszenia nie będą przyjmowane.
4. Organizacja i przebieg konkursu.
•
Konkurs odbędzie się 23.IV.2018 o godz.9.00 w Szkole Podstawowej nr 86 w
Gdańsku przy ul. Dulin'a 8 ( FILIA SZKOŁY )
•
Zadaniem uczestników konkursu będzie skonstruowanie z dowolnej ilości klocków
LEGO obrazka przedstawiającego dowolną legendę Jerzego Sampa wybraną przez
uczestników w określonym przez organizatora czasie. Praca musi mieć formę przestrzenną.
•
Uczniowie mogą korzystać z ilustracji oraz zdjęć wybranej legendy.
•
Opiekunowie w zgłoszeniu przesyłają tytuł wybranej legendy Jerzego Sampa.
•
Czas przeznaczony na realizację zadania: 60 minut.
•
Uczestnicy wykonują prace z materiałów własnych, w zespołach 2-osobowych (max)
•
Organizator nie zapewnia uczestnikom klocków Lego.
•
Uczestnicy przyjeżdżają na koszt własny.

5.Kryteria oceny prac:
a.

Kreatywność

b.

technika wykonania

c.

wierne odzwierciedlenie

d.

ogólne wrażenie estetyczne

e.

ukończenie pracy w określonym czasie

6.

Komisja konkursowa i nagrody:

•
Rozstrzygnięcie Konkursu, wręczenie nagród i wyłonienie Kreatywnego Projektanta
2018 oraz laureatów I,II i III miejsca dokona komisja powołana przez organizatora.
Przewidziane są również wyróżnienia.
•
•

Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród nastąpi w dniu konkursu.
Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy za udział w Konkursie.

•

Lista nagrodzonych zostanie umieszczona 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.
•
Zapraszamy do udziału w konkursie.

Organizatorzy: Danuta Mroczek, Małgorzata Szatkowska, Iwona Orzołek, Krystyna
Górczak
Załącznik:
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 Edycji Wojewódzkiego Konkursu Kreatywny Projektant 2018
,, Świat Legend Jerzego Sampa ” dla klas III w Szkole Podstawowej nr 86 im.prof.
Jerzego Sampa następujące osoby:
1. .......................................................................................................................
(nazwisko, imię, wiek i klasa)

2. .......................................................................................................................
(nazwisko, imię, wiek i klasa)

Opiekunem grupy jest:
.....................................................................................................................
(nazwisko i imię opiekuna)
….....................................................
( tel.kontaktowy do opiekuna )
Tytuł legendy:...................................................
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 im. prof. Jerzego Sampa
80-180 Gdańsk, ul. Wielkopolska 20
tel/ fax (58) 309 93 08
e-mail: sp86_gdansk@wp.pl
www.sp86gdansk.pl

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU DZIECKA UCZESTNIKA
III EDYCJI WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU KREATYWNY PROJEKTANT 2018
- ,, Świat Legend Jerzego Sampa ''

Wyrażam zgodę na rejestrowanie wizerunku mojego dziecka:
………………………………………………………………………………………………………………
…………………………......................................................................................
podczas III EDYCJI WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU KREATYWNY
PROJEKTANT 2018 ,, Świat Legend Jerzego Sampa '' organizowanego przez
Szkołę Podstawową Nr 86 im. prof. Jerzego Sampa w Gdańsku oraz
wykorzystanie tego wizerunku poprzez umieszczenie zdjęć na stronie
internetowej szkoły w celach informacyjnych i promocyjnych.
……………………………….................................................................................
czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego
Podstawa prawna: Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia
1997r. wraz z późniejszymi zmianami ( tekst jedn.: Dz.U. z 2002r. NR 101,
poz.926 z póź.zm.)

Szkoła Podstawowa nr 86 w Gdańsku
im. prof. Jerzego Sampa
zaprasza na
III EDYCJĘ
WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU: KREATYWNY PROJEKTANT 2018
-

,, Świat Legend Jerzego Sampa '' -

dla uczniów klas trzecich szkoły podstawowej,
który odbędzie się 23 kwietnia o godz.9.00

w Szkole Podstawowej nr 86 w Gdańsku
przy ulicy Dulin'a 8

