Regulamin międzyszkolnego konkursu plastycznego:
„Aniołek Bożonarodzeniowy”
Organizator konkursu:
Szkoła Podstawowa w Woli Przybysławskiej
Cele konkursu:
 kultywowanie i podtrzymywanie tradycji związanych ze Świętami Bożego
Narodzenia
 inspirowanie dzieci w wieku szkolnym do pracy twórczej
 wzbogacanie warsztatu plastycznego
 rozwijanie różnorodności technik plastycznych
 pobudzenie wrażliwości i wyobraźni, rozwijanie kreatywności, fantazji i
wyobraźni plastycznej w odniesieniu do zadanego tematu
 popularyzacja twórczości uczniów Gminy Garbów
 prezentacja dorobku dzieci i młodzieży w tej dziedzinie
Uczestnicy konkursu:
 kategoria I – przedszkole i uczniowie klas I-III – praca płaska
 kategoria II – uczniowie klas IV -V -praca przestrzenna
 kategoria III – uczniowie VI -VIII- praca przestrzenna
Warunki uczestnictwa:
 konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych Gminy Garbów
 wymiar prac płaskich nie powinien przekraczać formatu A3
(technika dowolna)
 praca przestrzenna nie może przekraczać wysokości 50 cm
 konstrukcja anioła powinna być stabilna, a wszelkie jej elementy
przymocowane w taki sposób, by się nie przesuwały
 prace powinny być wykonane samodzielnie i indywidualnie
 do wykonania anioła nie wolno używać artykułów spożywczych, które ulegają
zepsuciu
 każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną pracę
 każda praca powinna być opatrzona metryczką: załącznik nr 1
 do pracy należy dołączyć załącznik nr 2 – zgoda na przetwarzanie danych
osobowych oraz zgoda rodziców na udział w konkursie
 prace nie podlegają zwrotowi, a zgłoszenie pracy do Konkursu jest
równoznaczne z przekazaniem pracy na własność Organizatora (praca zostanie

wystawiona do sprzedaży podczas Bożenarodzeniowego Jarmarku w SP w
Woli Przybysławskiej na cele charytatywne).
 Dane osobowe uczestników będą wykorzystane wyłącznie w celu wyłonienia
zwycięzcy i przyznania nagrody w Konkursie.
 Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego ich wykorzystania na
następujących polach eksploatacji: prezentowania prac w Internecie, w
środkach masowego przekazu oraz w innych formach utrwaleń, nadających się
do rozpowszechniania, a także prezentowania prac na wystawie, wystawienia
do sprzedaży.
Termin składania prac:
Prace wykonane zgodnie z regulaminem należy dostarczyć do Biblioteki Szkoły
Podstawowej w Woli Przybysławskiej do dnia 04.12.2019 r.
Ocena prac:
Jury dokona oceny prac, przyznając tym samym nagrody i wyróżnienia dla
poszczególnych kategorii wiekowych uczestników biorąc pod uwagę:
-zgodność z tematem
- pomysłowość
-staranność wykonania
-ogólne wrażenie
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone podczas uroczystości w dniu 11.12.2019r. w
Szkole Podstawowej w Woli Przybysławskiej oraz zamieszczone na stronie
internetowej www. spwola.garbow.pl
UWAGI:
Prace konkursowe zostaną wystawione podczas uroczystości Bożonarodzeniowego
Jarmarku w SP w Woli Przybysławskiej
DANE KONTAKTOWE:
Szkoła Podstawowa w Woli Przybysławskiej
Wola Przybysławska 331
21-080 Garbów
Osoby do kontaktu:
p. Anna Bukowska
p. Jolanta Michalska
Tel. (81) 50 19 889
e-mail:annabukowska1979@gmail.com

ZAŁĄCZNIK NR 1 ( do wydrukowania i umieszczenia na odwrocie pracy)
IMIĘ I NAZWISKO
AUTORA
NAZWA,
ADRES,
DANE KONTAKTOWE
PLACÓWKI
KIERUJĄCEJ
IMIĘ I NAZWISKO,
DANE KONTAKTOWE
OPIEKUNA
ADRES E -MAIL

WIEK

ZAŁĄCZNIK NR 2

Oświadczenie rodzica

(wypełnić drukowanymi literami)

Imię i nazwisko dziecka:
..............................................................................................................
Nazwa, adres placówki:
...............................................................................................................
Wyrażam zgodę na udział w konkursie mojego dziecka oraz na wielokrotne,
nieodpłatne publikowanie nadesłanej przez moje dziecko pracy konkursowej w
materiałach promocyjnych związanych z konkursem „ANIOŁEK
BOŻONARODZENIOWY”, prezentacjach pokonkursowych w różnych formach
utrwaleń oraz wyrażam zgodę na przekazanie pracy na Jarmark Świąteczny na cele
charytatywne.
….......................................
(miejscowość i data)

….....................................
(podpis rodzica/ opiekuna)

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust.2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 września 2016r. (zwane dalej RODO)
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka
..............................................................................................................
(imię i nazwisko dziecka)
w związku z udziałem w gminnym konkursie plastycznym pt. "ANIOŁEK
BOŻONARODZENIOWY" organizowanym przez Szkołę Podstawową w Woli
Przybysławskiej w celu przetwarzania i umieszczania danych osobowych na stronie
internetowej placówki, umieszczenia danych laureatów na ewentualnej wystawie
pokonkursowej. Informujemy, że Państwa zgoda może zostać cofnięta w dowolnym
momencie przez wysłanie wiadomości e-mail na adres naszej placówki.
……………………….………………….……………
Data, miejsce i podpis osoby wyrażającej zgodę

