Ogólnopolski konkurs plastyczny
,,Symbole, które łączą Polaków”
1. Organizator: Szkoła Podstawowa nr 7 im. Hugona Kołłątaja w Białymstoku
2. Cele konkursu:


utrwalanie znajomości symboli narodowych: hymnu, flagi, godła,



rozbudzanie uczuć patriotycznych u dzieci,



kształtowanie poczucia własnej tożsamości,



budzenie szacunku i miłości do symboli narodowych,



poszukiwanie w świadomości uczniów w sytuacji realistycznych, w których symbole narodowe łączyły Polaków,



rozwijanie dziecięcych talentów i zdolności

3.

Organizacja konkursu:

Adresaci: uczniowie klas I- IV szkół podstawowych.
Prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych: klasy I- II, - klasy III-IV.
Zadaniem uczestnika konkursu jest przedstawienie sytuacji z życia Polaków, w których można
spotkać symbole narodowe.
Format prac – A4.
Technika prac plastycznych – dowolna, płaska.
Praca musi być wykonana samodzielnie przez uczestnika konkursu.
Prace nadesłane na konkurs muszą zawierać na odwrocie przyklejoną metryczkę. ( zał. nr 2)
Prace należy dostarczyć do szkoły do dnia 30 października 2018r.
Skład jury ustalony zostanie przez organizatorów konkursu.
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej organizatora w dniu 8.11.2018r.
Opiekunowie laureatów zostaną poinformowani telefonicznie.
Autorzy najlepszych prac otrzymają nagrody.
Uwagi i informacje dodatkowe:
- Wyróżnione prace będą prezentowane na wystawie pokonkursowej.
- Prac nie wolno rolować i składać.
- Przysłane prace przechodzą na własność organizatorów.
- Nadesłanie prac na konkurs jest równoznaczne z uznaniem warunków niniejszego regulaminu
oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu ( zał. nr 1)
Dodatkowych informacji udziela:
Joanna Barbara Słowicka – tel. 793567372, Dorota Mancewicz – tel. 510434364

Załącznik nr 1 do Regulaminu Ogólnoszkolnego Konkursu Plastycznego "Symbole, które łączą
wszystkich Polaków"
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na wykorzystywanie wizerunku. Ja niżej podpisany wyrażam
zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu zamieszczania, udostępniania i
rozpowszechniania mojego wizerunku w związku z udziałem w Ogólnoszkolnym Konkursie
Plastycznym " Symbole, które łączą wszystkich Polaków", którego organizatorem jest Szkoła
Podstawowa nr 7 im. Hugona Kołłątaja w Białymstoku. Wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego
wizerunku w materiałach informacyjnych i reklamowych na stronie internetowej organizatora
oraz serwisach społecznościowych (np. Facebook zgodnie z art. 81 ust. 1 Ustawy z dnia 4 lutego
1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 o ochronie danych osobowych z
dnia 27 kwietnia 2016 roku (RODO). Zrzekam się niniejszym wszelkich roszczeń (istniejących i
przyszłych), w tym również o wynagrodzenie względem Szkoły Podstawowej nr 7 im. Hugona
Kołłątaja w Białymstoku, z tytułu wykorzystywania wizerunku, głosu, prac plastycznych, nagrań,
moich wypowiedzi na potrzeby określone w oświadczeniu.
Podpisanie oświadczenia na wykorzystanie wizerunku jest dobrowolne.
........................ , ……………………………………………………………………
data

czytelny podpis opiekuna prawnego/rodzica autora pracy

Załącznik nr 2 do Regulaminu Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego "Symbole, które łączą
Polaków" METRYCZKA PRACY
METRYCZKA PRACY
Imię i nazwisko ucznia

Wiek

Klasa

Dokładny adres szkoły

Dane opiekuna: imię, nazwisko, telefon kontaktowy

METRYCZKA PRACY
Imię i nazwisko ucznia

Wiek

Dokładny adres szkoły

Klasa

