KONKURS PLASTYCZNY

„MOJA RODZINKA I JA”

Regulamin konkursu

Terminarz konkursu:
Przyjmowanie prac: do 7 maja 2018 r.
Rozstrzygnięcie konkursu: połowa maja 2018r.
Warunki uczestnictwa:
1. Tematem pracy jest: Portret rodziny prezentowany w formie drzewa genealogicznego.

2. Cele konkursu:


zainteresowanie historią swojej rodziny, integracja rodzin;



propagowanie świadomości wartości rodziny;



rozwijanie zainteresowań plastycznych, poszukiwanie ciekawych form wyrazu artystycznego.

3. Adresatami konkursu są dzieci w wieku przedszkolnym z okolicznych przedszkoli w dzielnicy
Piecki Migowo oraz uczniowie z grupy przedszkolnej Szkoły Podstawowej nr 1 w Gdańsku.

4. Prace konkursowe:


prace plastyczne o formacie do wyboru: A3, A2,



technika dowolna (wyklucza się prace przestrzenne),



przyjmowane będą prace opisane zgodnie z podanym wzorem:

imię i nazwisko uczestnika, wiek, przedszkole/szkoła, klasa, adres, opiekun, telefon kontaktowy,
e-mail oraz wypełniona zgoda na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku.

5. Kryteria oceny prac:


ilość informacji



forma prezentacji



pomysłowość i estetyka

6. Nagrody:


zwycięzcy konkursu otrzymują dyplomy oraz nagrody rzeczowe



dyplomy otrzymują również opiekunowie laureatów

7. O wynikach poszczególnych kategorii zadecyduje jury powołane przez organizatora konkursu.
8. Wyniki konkursu zostaną przesłane do 10 maja 2018r. do przedszkoli i szkół drogą e-mailową lub
telefonicznie. Wręczenie nagród będzie połączone z TEATRZYKIEM JEDYNECZKI oraz
z wystawą nagrodzonych prac.
9. Zgłoszenia:
Prace konkursowe prosimy przesyłać lub podać na adres:
Szkoła Podstawowa nr1
ul. Poli Gojawiczyńskiej 10
80-286 Gdańsk
Z dopiskiem: Konkurs plastyczny „Moja rodzinka i ja”
Nadesłanie pracy na konkurs jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez Uczestników na przetwarzanie
ich danych osobowych przez Organizatora, wykorzystanie pracy plastycznej i nazwiska Uczestników oraz
ich Opiekunów dla potrzeb konkursu. Prace nadesłane na konkurs, jak też prawa autorskie z nimi związane,
pozostaną własnością organizatora. Prace konkursowe nie będą zwracane.

10. Prawa organizatora
Wszystkie prace biorące udział w konkursie powinny zawierać zgodę na publikację danych oraz
wizerunek dziecka i opiekuna. Prace pozostaną własnością organizatora. PROSIMY O
WYPEŁNIENIE ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH I DOŁĄCZENIE
JEJ DO WYSYŁANEJ PRACY(załącznik nr1).
Organizatorzy – nauczycielki klas 1-3
P. Jagodzińska-Kłos, B. Kupracz

Załącznik nr1

…………………………………………….
miejscowość i data

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH I WYKORZYSTANIE WIZERUNKU

……………………………………………………………………………… ( imię i nazwisko dziecka)

Oświadczam, że wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w konkursie plastycznym „ Ja i moje drzewo
genealogiczne” oraz na przetwarzanie danych osobowych dziecka i publikację fotografii jego pracy
plastycznej. Podstawa prawna:

1. Ustawa o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 nr 101, poz. 926 ze zm.);
2. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 nr 90, poz. 631 ze zm.).

..…………………..…………………………………………….…..
(czytelny podpis rodzica lub prawnego opiekuna)

