Regulamin konkursu plastycznego
dla dzieci
" NAJPIĘKNIEJSZE MIEJSCE W GMINIE
WŁADYSŁAWOWO "
Regulamin Gminnego Konkursu Plastycznego
I. Organizator : Szkoła Podstawowa nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego we Władysławowie.
II. Cele konkursu:
1.
2.
3.
4.

Popularyzacja wiedzy o Gminie Władysławowo.
Odkrywanie bogactwa i piękna rodzinnej miejscowości.
Rozwijanie twórczości, kreatywności i wyobraźni dziecięcej.
Rozwijanie zdolności plastycznych i wrażliwości artystycznej.

III. Uczestnicy:
Dzieci z oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych
z Gminy Władysławowo.
IV. Warunki uczestnictwa:
1. Konkurs jest skierowany do dzieci z oddziałów przedszkolnych przy szkołach
podstawowych z Gminy Władysławowo.
2. Prace oceniać będzie jury powołane przez organizatora.
3. Każdy uczestnik może złożyć jedną pracę plastyczną, prace muszą być wykonane
samodzielnie.
4. Tematyka prac : Tematem konkursu jest wykonanie pracy plastycznej
pt. „NAJPIĘKNIEJSZE MIEJSCE W GMINIE WŁADYSŁAWOWO”, polegającej
na przedstawieniu miejsca, które budzi największą sympatię i sprawia, że staje się
ono wyjątkowym miejscem na ziemi (przyroda, architektura, walory turystyczne
i krajobrazowe, ludzie, ciekawe miejsca itp.).
5. Technika prac : dowolna, płaska.
6. Format prac: A3, A4.
7. Jury dokona oceny zgłoszonych do konkursu prac i wyłoni zwycięzców, biorąc pod uwagę
następujące kryteria:
•
•
•
•

zgodność pracy z tematem,
oryginalność i niebanalność,
samodzielność wykonania,
ogólna estetyka pracy.

8. Każda praca powinna zawierać na odwrocie następujące informacje:
imię i nazwisko autora, wiek, klasa
adres szkoły, telefon, adres e-mail
• imię i nazwisko nauczyciela lub opiekuna, pod kierunkiem którego uczeń wykonał
pracę.
• zgodę rodziców / opiekunów.
9. Prace nie spełniające wymogów regulaminu lub oddane po terminie nie będą oceniane.
•
•

10. Prace powinny być dostarczone w opakowaniu wykluczającym zniszczenie,
gdyż organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe w czasie
transportu.
11. Osoby nadsyłające prace konkursowe wyrażają zgodę na przetwarzanie przez
Organizatora Konkursu swoich danych osobowych (Ustawa o ochronie danych osobowych
z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Dz. U. Nr 133, poz. 833, z późn. zm). Uczestnik wyraża zgodę
na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb konkursu oraz, w przypadku wygranej,
na umieszczenie imienia i nazwiska na liście laureatów konkursu w Internecie oraz podczas
ogłoszenia zwycięzcy (załącznik nr 1).
12. Prace przekazane na konkurs stają się własnością organizatorów.
V. Termin i miejsce nadsyłania prac:
Prace należy dostarczyć do 30 maja 2018 r. do sekretariatu Szkoły Podstawowej nr 3
lub pocztą na adres:
Szkoła Podstawowa nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego, ul. Drogowców 1 we Władysławowie
VII. Rozstrzygnięcie konkursu, ogłoszenie wyników i publikacja prac:
•
•

rozstrzygnięcie konkursu nastąpi dnia 8 czerwca 2018 r.
wyniki oraz zdjęcia nagrodzonych prac zostaną opublikowane na stronie internetowej
Szkoły Podstawowej nr 3.

VIII. Finał konkursu:
O terminie i miejscu wręczenia nagród uczestnicy zostaną powiadomieni pisemnie
lub telefonicznie.
IX. Nagrody:
Dla zwycięzców przewidziane są nagrody.

.

X. Uwagi dodatkowe:
•
•
•

prace niezgodne z regulaminem lub zniszczone nie będą brane pod uwagę
prace przechodzą na własność organizatora
rozstrzygnięcie jury jest ostateczne , od werdyktu nie przysługuje odwołanie.

XI. Kontakt:
Szkoła Podstawowa nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego we Władysławowie
tel. 58 674 06 55
Osoby odpowiedzialne za organizację konkursu: Jowita Gilewska i Wioleta Maziarz.

Załącznik nr1 do regulaminu Gminnego Konkursu Plastycznego
„NAJPIĘKNIEJSZE MIEJSCE W GMINIE WŁADYSŁAWOWO”

OŚWIADCZENIE
Ja,.............................................................................................
(imię i nazwisko opiekuna prawnego dziecka)
prawny opiekun.........................................................................
(imię i nazwisko dziecka)
oświadczam, że wyrażam zgodę na jej/jego udział w konkursie plastycznym pod nazwą:
" NAJPIĘKNIEJSZE MIEJSCE W GMINIE WŁADYSŁAWOWO ", organizowanym przez
Szkołę Podstawową nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego we Władysławowie.
Zapoznałem się z regulaminem konkursu i akceptuję jego treść.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych wyłącznie
na potrzeby konkursu, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U. nr 133, poz. 833) oraz upowszechnienie i wykorzystanie materiałów,
których twórcą jest wymieniony wyżej uczestnik konkursu, a w przypadku zostania laureatem
- na opublikowanie imienia i nazwiska.

