Regulamin konkursu plastycznego
pt. ,,Portret mojego ulubionego bohatera literackiego”.
Organizator:
Świetlica szkolna Szkoły Podstawowej nr 2 im Marii Konopnickiej w Rawie Mazowieckiej.
Do udziału w konkursie zapraszamy uczniów z klas I-III szkół podstawowych,
uczęszczających do świetlicy środowiskowej.
Głównym tematem konkursu jest namalowanie portretu ulubionego bohatera literackiego.
Cele konkursu:
- promocja czytelnictwa wśród dzieci;
- propagowanie aktywności i kultury czytelniczej;
- nabycie umiejętności wyrażania przeżyć i uczuć poprzez ekspresję plastyczną;
- rozwój zainteresowań i rozwijanie kreatywności dzieci poprzez poszukiwanie
różnorodnych rozwiązań plastycznych
- umożliwienie osiągnięcia sukcesu.
- doskonalenie sprawności manualnych
- nawiązanie współpracy oraz wymiana pomysłów plastycznych między świetlicą szkolną a
świetlicą środowiskową
Warunki uczestnictwa:
- Praca powinna być wykonana w formacie A3 lub A4.
- Uczestnik konkursu wykonuje pracę samodzielnie z zastosowaniem dowolnej techniki
plastycznej.
- Każdy uczestnik może wykonać jedną pracę konkursową.
- Prace muszą być wykonane indywidualnie – prace zbiorowe nie będą brane pod uwagę.
Pracę należy podpisać: wypełniając kartę zgłoszeniową (zał. Nr 1) oraz oświadczenie
(zał. nr 2)
Terminy:
Prace należy złożyć lub przesłać pocztą do 24 kwietnia 2017 r. do świetlicy szkolnej w
Szkole Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej w Rawie Mazowieckiej,
ul Miła 2 , 96-200 Rawa Mazowiecka
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi dnia 05.05.2017r.
Rozstrzygnięcie konkursu:
• Oceny nadesłanych prac dokona komisja powołana przez Organizatora.
• Oceniane będą oryginalność, zgodność z tematem, pomysłowość, a także estetyka
wykonania pracy.
• Nagrody książkowe zostaną przyznane za pierwsze trzy miejsca w kategorii klas I-III
• Nagrodzeni uczestnicy o wygranej zostaną poinformowani drogą e-mailową
• Prace konkursowe przechodzą na własność organizatora i nie podlegają zwrotowi
uczestnikom konkursu.
Wyniki konkursu oraz wszystkie prace zostaną opublikowane na internetowej stronie szkoły:
www.rawska2ka.pl
Zapraszamy!

Załącznik nr 1
Karta zgłoszeniowa:
Międzyświetlicowy Konkurs plastyczny
pt. ,, Portret mojego ulubionego bohatera literackiego”.
Imię i nazwisko dziecka:
………………………………………………………………………………..
Nazwa, adres i telefon szkoły:
………………………………………………………………………………..
Klasa: ……………………………..
Nauczyciel/wychowawca: ……………………………………….…………………..
e-mail szkoły: ………………………………………………….…………………….
e-mail autora lub nauczyciela/ wychowawcy: ………………………………………….
Podpis rodzica..............................................................................

Załącznik nr 2
Oświadczenie
1. Oświadczam, że jestem autorem nadesłanej na Konkurs pracy plastycznej i posiadam
do niej pełne prawa autorskich.
2. Oświadczam, że poprzez wysłanie na Konkurs pracy plastycznej nieodpłatnie przenoszę na
Organizatora wszelkie autorskie prawa majątkowe do niej, na wszystkich polach eksploatacji,
o których mowa w art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (tj. Dz. U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631 z pózn. zmianami) oraz wymienionych
w Regulaminie konkursu.
Wyrażam

zgodę

na

przetwarzanie

danych

dziecka:………………………….........................................................

osobowych

przez Organizatora

Międzyświetlicowego Konkursu plastycznego pt. ,, Portret mojego ulubionego bohatera
literackiego” w celach wynikających z regulaminu tego Konkursu, zgodnie z ustawa z dnia 29
sierpnia 1997 roku omochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z
późniejszymi. zmianami).
Wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie
danych osobowych uczestnika zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych o ile dane takie będą ujawniane w toku Konkursu i w związku
z jego przebiegiem. Zgodnie z art. 24 ust. 1 z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883) Organizator Konkursu informuje uczestników
Konkursu, iż ich dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane na podstawie wyrażonej
dobrowolnie przez uczestnika Konkursu zgody, w siedzibie Organizatora, wyłącznie
w związku z wykonaniem postanowień niniejszego Regulaminu.
Podpis rodzica: …………………. Miejscowość, data: ………………….…….

