WOJEWÓDZKI KONKURS PLASTYCZNY

„JESTEM MAŁYM RATOWNIKIEM PRZYRODY”
Regulamin konkursu plastycznego na pracę plastyczną „Jestem małym ratownikiem
przyrody”.
1.
Organizatorem konkursu jest:
Szkoła Podstawowa nr 86 im. prof. Jerzego Sampa w Gdańsku
ul. Wielkopolska 20
80 – 180 Gdańsk
tel/fax (58) 309 93 08
e-mail: sp86_gdansk.pl
www.sp86gdansk.pl
2.
Celem konkursu jest:
a. zwrócenie uwagi na potrzebę dbania o środowisko naturalne człowieka i zwierząt,
b. przedstawienie pozytywnych zachowań ludzi podczas pobytu np. w lesie, w
parku, nad morzem, w górach itp.
c. zwrócenie uwagi na konieczność segregowania odpadów,
d. uwrażliwienie na piękno otaczającego nas środowiska naturalnego,
e. rozwijanie wrażliwości artystycznej dziecka, umiejętności przekazywania swoich
wrażeń, spostrzeżeń i emocji za pomocą środków plastycznych,
f. rozwijanie wyobraźni i zdolności plastycznych.
3.
Konkurs skierowany jest do dzieci z oddziałów „0” z województwa pomorskiego.
4.
Prace plastyczne można wykonać dowolną, płaską techniką (bez użycia materiałów
sypkich) w formacie A4 lub A3.
5.
Prace mają zostać wykonane indywidualnie i własnoręcznie przez dziecko. Dziecko może
zgłosić jedną pracę.
6.
W skład komisji oceniającej prace wejdą nauczyciele SP nr 86 im. prof. Jerzego Sampa w
Gdańsku.
7.
Nagrodzone zostaną trzy prace (I, II i III miejsce) oraz dwa wyróżnienia.
8.
Przy ocenie prac będzie brana pod uwagę wymowa (przekaz informacji), estetyka pracy
oraz zgodność z tematem.
9.
W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie prace autorskie, nigdzie nie publikowane.
10. Każda praca powinna być opisana na odwrocie : Imię i nazwisko autora, klasa, imię i
nazwisko osoby, pod opieką której praca została wykonana, nazwa szkoły/ przdszkola
wraz z adresem, numerem telefonu i adresem mailowym oraz oświadczenie rodziców
według załączonego wzoru (załącznik nr 1)
11. Prace należy przesłać w sztywnych opakowaniach lub składać osobiście u Organizatora:
Szkoła Podstawowa nr 86 im. prof. Jerzego Sampa w Gdańsku
ul. Wielkopolska 20
80 – 180 Gdańsk
z dopiskiem: oddział przy ul. Dulin'a „Jestem małym ratownikiem przyrody”
12.
13.
14.
15.

Organizator nie bierze odpowiedzialności za uszkodzenia lub zaginięcie prac w trakcie
przesyłki.
Prace należy dostarczyć do Organizatora konkursu do dnia 25 kwietnia 2018 r. (w
przypadku przesyłek decyduje dostarczenie pracy do Organizatora)
Ogłoszenie wyników: 27 kwietnia 2018r. na stronie internetowej szkoły oraz szkolnym
FB.
Laureatom konkursu nagrody i dyplomy zostaną doręczone pocztą.

załącznik nr 1
1.Dane autora pracy:
Imię i nazwisko:………………………………………………………………………………
Wiek:………………………..
Szkoła/ Przedszkole:…………………………………………………………………………………...……
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. D z.U. z 2002r. Nr 101 poz.926 z poz. zm.).
……………....................................................................
Podpis rodzica lub opiekuna prawnego

