REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO
„Węzeł gazowy w Reszkach”
ORGANIZATOR:
Szkoła Podstawowa im. Alojzego Nagla w Nowym Dworze Wejherowskim
CELE KONKURSU:
1) zwiększenie poziomu świadomości ekologicznej;
2) propagowanie idei proekologicznego stylu życia;
3) rozwijanie wrażliwości artystycznej;
4) wtórne stworzenie możliwości prezentacji prac dzieci i młodzieży uzdolnionej manualnie,
5) upowszechnianie inicjatyw twórczych;
6) promocja sponsora.
UCZESTNICTWO W KONKURSIE:
Konkurs zostanie przeprowadzony w trzech kategoriach wiekowych:
1) uczniowie szkoły podstawowej kl. 0-I
2) uczniowie szkoły podstawowej kl. II-III
3) uczniowie szkoły podstawowej kl. IV-VIII
ZASADY KONKURSU PLASTYCZNEGO:
 Technika wykonania prac: rysunek, malarstwo, grafika, wyklejanki – techniki płaskie, wypukłe i
przestrzenne
 Format prac: A3
 Termin oddawania prac: do 20 maja 2019 r. (poniedziałek)
1) Jury powołuje Organizator konkursu. Zadaniem jury jest ocena prac plastycznych zgodnie
z ustalonymi kryteriami.
2) Każda praca powinna mieć tylko jednego autora. W konkursie nie mogą brać udziału prace
zbiorowe. Każdy uczestnik konkursu może przekazać tylko 1 pracę.
3) Oddawane na konkurs prace nie mogą być zrolowane.
4) Nadesłane na konkurs prace nie będą zwracane ich autorom, pozostaną własnością Organizatora,
który zastrzega sobie możliwość ich publikowania, prezentowania podczas wystawy.
5) Warunkiem udziału w konkursie jest dostarczenie czytelnie wypełnionego formularza zgłoszenia
stanowiącego załącznik do niniejszego regulaminu.
6) Prace należy składać osobiście do dnia 20.05.2019r.
7) W konkursie nie będą uwzględniane prace przesłane pocztą elektroniczną.
8) Osoby oddające prace konkursowe wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora
konkursu swoich danych osobowych zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 833 z późn.zm.)
9) Uroczyste wręczenie nagród nastąpi podczas Festynu Rodzinnego dnia 25 maja 2019r.
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Każda praca powinna być czytelnie opisana na odwrocie, pismem drukowanym, według
wzoru:
NAZWISKO ……………………………………………………………….…………………….....
IMIĘ …………………………………………….……… KLASA ……….……………………….
TEMAT PRACY…………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………...
IMIĘ I NAZWISKO NAUCZYCIELA/opiekuna

……………………………………………………………………………………………………...

Osoby odpowiedzialne za organizację konkursu: Anna Miotk, Justyna Muńska.
PRAWA AUTORSKIE:
1. Organizator jest właścicielem egzemplarza nadesłanej pracy.
2. Uczestnik przystępując do konkursu wyraża zgodę na rozpowszechnianie, przystosowanie
i publikowanie pracy oraz na jej zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką i w dowolnym celu.
3. Uczestnik wyraża zgodę na publiczne wystawianie pracy oraz jej wykorzystywanie w środkach
masowego przekazu przez Organizatora.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
1. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest akceptacja warunków niniejszego Regulaminu
oraz dostarczenie wypełnionego formularza zgłoszeniowego.
2. Niniejszy
Regulamin
dostępny
jest
na
stronie
internetowej
szkoły.
Organizator zapewnia nagrody i dyplomy dla laureatów konkursu.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie rozstrzyga Organizator.
4. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie.

Mile widziane eksperymenty artystyczne! Czekamy na Wasze prace!!!
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FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
Kategoria:
klasy 0-I;

klasy II-III;

kl. IV –VIII

* podkreśl właściwą kategorię

SZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY
„Węzeł gazowy w Reszkach”
Uczestnik:
Imię i nazwisko ..........................................................................................................................
Szkoła………………………………………………………………………………………….
Data urodzenia / klasa..........................................................................................................................
Opiekun uczestnika:
Imię i nazwisko ..........................................................................................................................

1. Oświadczam, że załączona praca została wykonana przez zgłaszanego przeze mnie uczestnika
samodzielnie i jest on jej jedynym autorem.
2. Oświadczam, że zapoznałem/-łam się z Regulaminem konkursu i wyrażam zgodę na udział
w konkursie zgodnie z określonymi w nim warunkami.
3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Szkołę Podstawową nr 9 w Siedlcach moich danych
osobowych oraz danych osobowych zgłaszanego przeze mnie uczestnika, zgodnie z zasadami
określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U.
z 2016 r. poz. 922 z późn.zm.).
4. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej szkoły.
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…………………………………………………
data i podpis rodzica/opiekuna prawnego uczestnika
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