Samorząd Uczniowski i Zespół do Spraw Bezpieczeństwa
Szkoły Podstawowej Nr 30 w Olsztynie zaprasza do udziału
w Międzyszkolnym Konkursie Plastycznym

„Bezpieczeństwo w szkole to podstawa, a zarazem
bardzo ważna sprawa”
Regulamin konkursu
Cele:
- nadrzędnym celem konkursu jest propagowanie zasad bezpiecznego zachowania się uczniów w
szkole, zastosowanie zasad bezpieczeństwa w praktyce;
- rozbudzenie i stymulowanie twórczości plastycznej i wyobraźni dziecięcej;
-promowanie twórczych dokonań młodych artystów
Czas trwania: od 3.04.2018 r. do 30.04.2018 r.
Konkurs adresowany jest do uczniów klas III-VII olsztyńskich szkół podstawowych
Na konkurs należy przesłać plakat (praca wykonana przez 1 osobę) przedstawiający bezpieczeństwo
uczniów w szkole. Z każdej placówki maksymalnie można dostarczyć 3 prace 
Format pracy: A3
Technika: dowolna, bez materiałów sypkich.
Każda praca powinna być zaopatrzona z tyłu w metryczkę. Metryczka powinna zawierać (litery
drukowane) (zał. nr 1)
nazwa konkursu
imię i nazwisko dziecka
klasę, do której uczęszcza dziecko
nazwę placówki, do której uczęszcza dziecko
imię i nazwisko opiekuna dziecka
telefon kontaktowy do opiekuna

adres e-mail opiekuna
adres opiekuna do ewentualnej wysyłki
zgoda rodziców/opiekunów prawnych dotycząca publikacji prac, wizerunku ucznia 
Zgłosić na konkurs może osoba dorosła (rodzic, opiekun, nauczyciel)
Prace powinny być wykonywane przez uczestników samodzielnie.
Prace należy przesłać na adres organizatora:

Szkoła Podstawowa Nr 30 im. Marii Zientary – Malewskiej
ul. Pieczewska 10
10-699 Olsztyn (Biblioteka szkolna)
z dopiskiem: Międzyszkolny Konkurs Plastyczny „Bezpieczeństwo w szkole to
podstawa, a zarazem bardzo ważna sprawa”
Termin nadsyłania prac do 30.04.2018 r. Decyduje data stempla pocztowego.
Komisja wybierze najciekawsze prace. Od decyzji komisji nie ma odwołania.
Wyłonienie zwycięzcy i ogłoszenie wyników nastąpi 17.05.2018r.
Lista zwycięzców zostanie ogłoszona na stronie

olsztyn.sp30@wp.pl 

Przysyłane na konkurs prace nie będą odsyłane do uczestników, przechodzą na własność organizatora.
Biorąc udział w konkursie uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na wszystkie zasady zawarte w
Regulaminie.
UWAGA!!! Prace niezgodne z regulaminem nie będą podlegały ocenie.

Serdecznie zapraszamy
Sylwia Bielawska – Michalec
Marta Łukaszek - Kołodziej
(załącznik nr 1 do regulaminu)

ZGODA RODZICÓW (OPIEKUNÓW PRAWNYCH) NA UDZIAŁ DZIECKA W KONKURSIE
PLASTYCZNYM „Bezpieczeństwo w szkole to podstawa, a zarazem bardzo ważna
sprawa” ORGANIZOWANYM PRZEZ SZKOŁĘ PODSTAWOWĄ NR 30 IM. MARII
ZIENTARY – MALEWSKIEJ W OLSZTYNIE
1. Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka …………………………………(imię i nazwisko)
w konkursie plastycznym.
2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatora konkursu danych osobowych mojego dziecka w
celach wynikających z organizacji konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia o ochronie danych
osobowych (t.j. Dz. U. z 2014r., poz. 1182 ze zm.).
3. Wyrażam zgodę na nieodpłatne publikowanie nadesłanej przez moje dziecko pracy konkursowej w
prezentacjach pokonkursowych.
…………………………………………….
(miejscowość, data)
……………………………………………...
Podpis rodziców/opiekunów prawnych uczestnika konkursu.

