Międzyszkolny konkurs plastyczny

„Kartka walentynkowa ”
Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas I – III
oraz IV – VI z olsztyńskich szkół podstawowych
Prace formatu A4 lub A5 wykonane dowolną
techniką składamy do 20 lutego 2019r. w świetlicy
Szkoły Podstawowej nr 30
im. M. Zientary-Malewskiej w Olsztynie
Regulamin
1. Cele konkursu:
- rozwijanie wyobraźni i umiejętności plastycznych dzieci,
- pogłębianie wiedzy i propagowanie tradycji związanych z „Walentynkami”,
2.

Forma, technika, materiały: praca indywidualna, technika dowolna (pastele, farba,
kredki, elementy ozdobne),

3. Ocena prac:
- przedmiotem oceny będą wartości artystyczne prac oraz sposób podejścia do tematyki konkursu,
- samodzielność wykonania, estetyka i wkład twórczy,
4. Podsumowanie konkursu:
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dn. 21 - 22 lutego 2019 r. ; informacje o laureatach zostaną
umieszczone na stronie internetowej szkoły. Nagrody można odbierać w dniach 25-28 lutego 2019 r. w
godzinach pracy świetlicy (6:30 – 17:00, sala C 301)
5. Uwagi końcowe:
Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z przyjęciem wymogów regulaminu. Prace nadesłane na
konkurs przechodzą na własność organizatora. Prosimy o załączenie zgody rodzica (plik w załączniku)
Dostarczenie pracy na konkurs oznacza zaakceptowanie przez uczestnika konkursu niniejszego regulaminu
oraz wyrażenie zgody na publikację pracy na stronie internetowej szkoły zgodnie z Ustawą o ochronie
danych osobowych.
Administratorem danych osobowych zbieranych od uczestników jest Szkoła Podstawowa nr 30 im. M.
Zientary
–
Malewskiej
w
Olsztynie,
ul.
Pieczewska
10,
10-600
Olsztyn.
Przetwarzanie
danych
osobowych
odbywać
się
będzie
na
zasadach
przewidzianych
w Rozporządzeniu parlamentu europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!
Koordynator konkursu:
Monika Kęsicka

Załącznik 1
Zgoda rodzica

Oświadczam,
że
wyrażam
zgodę
na
udział
mojego
dziecka…………………………………………………………………………………………
w międzyszkolnym konkursie plastycznym „Kartka walentynkowa” oraz przetwarzanie
i wykorzystanie danych osobowych dla celów niniejszego konkursu zgodnie z art. 6 ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 roku nr 101. poz 926
z póź. zmianami)
Podpis Rodzica i data .…………………………………………………………………………

