REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO
,,Szczęśliwe chwile, to motyle…’’
ORGANIZATORZY
Barbara Dworczyk
Zenon Dworczyk
PATRONAT HONOROWY
Kamil Sipowicz
CELE KONKURSU
• Rozwijanie kreatywności i inwencji własnej,
• prezentacja działań plastycznych dzieci inspirowanych
piosenką śpiewaną przez Korę,
• konfrontacja osiągnięć twórczych, wymiana doświadczeń
artystycznych i pedagogicznych,
• popularyzowanie poezji śpiewanej- zachęcamy do
wysłuchania całej piosenki ,,Anioł’’.
UCZESTNICY
• konkurs skierowany jest do uczniów SOSW: kl. VII i VIII
SP oraz uczniów szkół ponadpodstawowych.
WARUNKI UCZESTNICTWA
• prace należy oddawać w nieprzekraczalnym terminie do 28
maja 2021 w Sali P2.019B lub P1.134, bądź zdjęcia prac

na adres barbarad654@wp.pl , z załączoną kartą
zgłoszenia (załącznik),
• prace złożone po wskazanym terminie nie będą brały
udziału w konkursie; jednocześnie organizatorzy nie mają
obowiązku odsyłania tych prac do autora,
• każdy uczeń może oddać 1 pracę plastyczną,
• format i technika wykonania pracy dowolna,
• prace muszą być oryginalne i wykonane samodzielnie,
• prace nie spełniające warunków uczestnictwa nie będą
oceniane.
JURY I NAGRODY
• powołane przez organizatorów jury oceni pracę biorąc pod
uwagę następujące kryteria
- zgodność tematyki,
- pomysłowość i oryginalne ujęcie tematu,
- samodzielność wykonania,
- estetyka pracy,
• w konkursie zostaną przyznane: I,II, III miejsca,
• organizatorzy zastrzegają sobie prawo przyznania nagród
rzeczowych, zgodnie z decyzją podziału zaproponowaną
przez Komisję Konkursową.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
• oddanie pracy i udział w konkursie jest jednoznaczny z
akceptacją regulaminu,

• przekazanych prac nie zwracamy; po rozstrzygnięciu
konkursu przechodzą one na własność organizatorów,
• przekazanie prac jest jednocześnie zgodą autora na
nieodpłatne wykorzystanie ich w formie publikacji
pokonkursowych,
• zgłaszający wyraża zgodę na rejestrację fotograficzną
podczas wręczenia nagród laureatom,
• zgłoszenie pracy plastycznej do konkursu jest
równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie
danych osobowych autora pracy konkursowej; dane
osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane przy
zachowaniu zasad określonych w ustawie o ochronie
danych osobowych,
• podanie nieprawdziwych lub niepełnych danych
osobowych, albo nie podanie ich spowoduje wykluczenie z
udziału w konkursie,
• w kwestiach nieregulowanych niniejszym regulaminem
stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

KARTA ZGŁOSZENIA

1. Nazwa placówki:
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………..
2. Imię i nazwisko nauczyciela, kontakt:
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………..
3. Auror pracy:
• Imię i nazwisko:…………………………………………………………..
• Klasa:……………………………………………………………………………

………..…………………………..
(podpis nauczyciela)

