KONKURS PLASTYCZNY

LOGOWANIE

100-lecie odzyskania
niepodległości
Szkoła Podstawowa w Mogilanach /małopolskie/
zaprasza dzieci i młodzież do wzięcia udziału w Konkursie Plastycznym.

Każdy z nas powinien przeżyć chwilę radości ale i refleksji, pamiętając o Dniu Niepodległości Polski. To jedno
z najważniejszych wydarzeń w całych dziejach naszego kraju.
W roku 2018, 11 listopada, mija 100 lat od tego symbolicznego dnia, który zaczął zmieniać Polaków,
napawać optymizmem, dał siłę do odbudowy kraju po zaborach i wpływać na pełną dumy
samoświadomość narodową …










Regulamin konkursu:
Konkurs jest organizowany przez Szkołę Podstawowa im. Józefa Nowina Konopki w Mogilanach,
pod patronatem Gminy Mogilany, skierowany do uczniów szkół z terenu Gminy.
Koordynatorem konkursu jest Grażyna Blecharczyk – nauczyciel plastyki.
Konkurs oceniany będzie w kategoriach klas, adekwatnych do tego tematów oraz formatu.
Uczestnik konkursu może przedstawić tylko jedną pracę w danej kategorii.
Prace powinny być odpowiednio przygotowane do ich ekspozycji na wystawie.
Każdą pracę należy opatrzyć metryczką zawierającą: imię, nazwisko, wiek autora oraz klasę, adres
placówki, telefon, e-mail, nazwisko instruktora lub nauczyciela, tytuł pracy.
Pracę należy dostarczyć do Szkoły Podstawowej w Mogilanach, do dnia 10 października 2018 r., do
godziny 12:00. Wyniki konkursu będą ogłoszone 8 listopada 2018 r. na stronie internetowej Szkoły
Podstawowej w Mogilanach.
Wernisaż nagrodzonych i wyróżnionych prac oraz uroczyste wręczenie nagród odbędzie się w
Urzędzie Gminy Mogilany podczas uroczystości 100 rocznicy odzyskania niepodległości 11 listopada
2018 r. Szczegółowe informacje dotyczące wręczenia nagród zostaną przekazane do szkół do 8
listopada 2018 r.

Tematyka i kategorie wiekowe
Klasy I-IV

Symbole narodowe

Klasy V-VII

Pamięć w kamieniu
zaklęta

Rysunek (np.
walorowy)
Makieta – projekt
pomnika

Klasy VIII i
gimnazjum

Projekt pocztówki

rysunek, malarstwo

Klasy IVgimnazjum

Projekt znaczka
pocztowego

Format A-4, indywidualnie
Praca ind/ grupowa /max 4 osoby/
projekt pomnika (w szerokim
rozumieniu, np. jako bryła na cokole,
kapliczka/lub inny niewielki obiekt
architektoniczny/,park, symboliczny
kopiec, wizualizacja batalistyczna itp. )
Format A-4, indywidualnie

(np. witraż, mozaika,
akwarela, plakatówka)

grafika
komputerowa

Indywidualnie,
Wymagania informatyczne:
Format pliku: BMP, kolory, min. 24
bity,
Rozdzielczość 1024 x 768 lub 768 x
1024 (w zależności od orientacji –
pionowa/pozioma)
Projekt znaczka powinien być zbieżny
ze znaczkami używanymi w Polsce
(ząbki, napis Polska, cena).
Plik należy dostarczyć na płycie CD lub
pendrive z oznaczeniem autora
projektu.
Podczas rozstrzygnięcia konkursu w
pierwszej kolejności będzie brane pod
uwagę spełnienie wymagań
informatycznych.

Uwaga! Nie będą uwzględniane prace niezgodne z regulaminem, a także prace nieczytelnie opisane.
Szczegółowe informacje można uzyskać telefonicznie pod adresem szkoły.
Kontakt:

Szkoła Podstawowa im. Józefa Nowina Konopki w Mogilanach

E-mail szkoły:

spmogilany@op.pl

Telefon:

tel/fax: 12 270-16-10

Adres szkoły:

ul. Św. Bartłomieja Ap.16/1

32-031 Mogilany

Mogilany, dnia…………………………………
Zgodnie z art. 13 i 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
z dnia 27 kwietnia 2016r. (2016/679) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) Informuje
się, iż:
1) administratorem danych osobowych uczestników Konkursu Plastycznego „100 – lecie odzyskania
niepodległości” jest Szkoła Podstawowa im. Józefa Nowina Konopki w Mogilanach, ul. Świętego
Bartłomieja Apostoła 16/1 , 32-031 Mogilany, kontakt z Inspektorem Ochrony Danych odo.dmarek@onet.pl
2) dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu, na podstawie
udzielonej zgody tzn. na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a, ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
3) dane osobowe przechowywane będą do końca roku szkolnego 2018/2019.
4) odbiorcy danych osobowych; ze względu na możliwość upublicznienia imienia, nazwiska, klasy, a także
wizerunku oraz wyniku konkursu dostęp do tych danych może mieć każdy kto korzysta ze stron
internetowych, portali społecznościowych, czasopism,
5) każdy uczestnik konkursu posiada prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia
lub ograniczenia przetwarzania lub odwołania uprzednio udzielonej zgody
6) uczestnik konkursu ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych
7) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak zgody na przetwarzanie danych uniemożliwia
udział w konkursie,
8) dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich oraz nie są przetwarzane w sposób
zautomatyzowany i nie są poddawane profilowaniu.

 Zapoznałam/em się z treścią klauzuli informacyjnej i przyjmuję ją do wiadomości
…………………………………………………………………………...
( podpis rodziców /opiekunów prawnych )

ZGODY
Uwaga! Brak zgody jest wyrażany brakiem podpisu
Dane ucznia, uczestnika konkursu:
Imię i nazwisko ………………………………. …………………………………..
Klasa …………………..
Szkoła Podstawowa w …………………………

 Wyrażam/y zgodę na udział naszego dziecka w Konkursie Plastycznym „100 – lecie odzyskania
niepodległości”
…………………………………………………………………………...
( podpis rodziców /opiekunów prawnych )

 Wyrażam/y zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie podanych przez nas danych osobowych, w celach
związanych z organizacją Konkursu Plastycznego „100 – lecie odzyskania niepodległości”, w tym
publikowanie danych osobowych wraz z wynikami konkursu i pracą konkursową w mediach, folderach
i wydawnictwach okolicznościowych, na stronie i portalach społecznościowych Szkoły Podstawowej
w Mogilanach oraz Urzędu Gminy Mogilany oraz prezentowanie w trakcie wystawy okolicznościowej.

…………………………………………………………………………...
( podpis rodziców /opiekunów prawnych )



Wyrażam/y zgodę, na fotografowanie w trakcie wernisażu oraz rozdania nagród i publikowanie zdjęć
naszego dziecka w mediach, na stronie oraz portalach społecznościowych Szkoły Podstawowej
w Mogilanach i Urzędu Gminy Mogilany.

…………………………………………………………………………...
( podpis rodziców /opiekunów prawnych )

