REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO
„W BARWACH NARODOWYCH”
1. Organizatorem konkursu jest świetlica Szkoły Podstawowej Nr 8 im. Marii
Skłodowskiej-Curie w Toruniu.
2. Celem konkursu jest:


rozwijanie wyobraźni;



rozbudzenie kreatywności i twórczej osobowości;



kształtowanie postawy patriotycznej oraz dumy i szacunku do barw i innych
symboli narodowych;



upamiętnienie 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

3. Warunki uczestnictwa:


konkurs adresowany jest do uczniów klas I-III szkoły podstawowej;



każdy uczeń może zgłosić tylko jedną pracę wykonaną samodzielnie;



prace będą oceniane w trzech kategoriach wiekowych:

- kl. I
- kl. II
- kl. III


wszystkie prace powinny być czytelnie opisane na odwrocie (dane te będą
służyły wyłącznie w celu wyłonienia laureatów konkursu) i zawierać
oświadczenie jednego z rodziców/opiekunów uczestnika wyrażające zgodę
na udział dziecka w konkursie (oświadczenie dostępne w regulaminie).
Dane na odwrocie pracy powinny zawierać:

-

imię i nazwisko uczestnika konkursu, klasa;

-

imię i nazwisko nauczyciela, pod którego kierunkiem praca została wykonana.



prace należy przynieść do 30 października 2018 roku do świetlicy szkolnej
SP nr 8

4. Forma pracy:


technika wykonania prac: dowolna – płaska bez sypkich dodatków



format: A3 lub A4;



kryteria oceny prac: twórczy charakter dzieła; technika wykonania; poziom
plastyczny pracy; oryginalność; odniesienie do barw i innych symboli
narodowych oraz 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości;
samodzielność wykonania pracy, interpretacja; pomysłowość; estetyka pracy.

5. Laureaci konkursu otrzymają

nagrody rzeczowe i dyplomy. Najlepsze prace

zostaną wyeksponowane na wystawie pokonkursowej. Organizatorzy zastrzegają
sobie prawo do umieszczenia pracy (lub jej fragmentów) na stronie Internetowej Szkoły
Podstawowej Nr 8 w Toruniu.
6. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych
osobowych przez Organizatora w rozumieniu art.6 Rozporządzenia 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).
Koordynatorzy
Kamila Grochala
Katarzyna Major

konkursu:

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA UDZIAŁ W SZKOLNYM
KONKURSIE PLASTYCZNYM „W BARWACH NARODOWYCH”
ORAZ NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKA
DO CELÓW KONKURSU
Jako rodzic/ opiekun uczestnika wyrażam zgodę na udział uczestnika
…………………………………………………………………………………
(imię i nazwisko)
uczęszczającego do klasy …….. w Szkole Podstawowej nr 8 w Toruniu
w szkolnym konkursie plastycznym „W barwach narodowych” organizowanym
przez świetlicę Szkoły Podstawowej Nr 8 w Toruniu.
Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w/w uczestnika
do celów w/w konkursu.
Wyrażam również zgodę na rejestrację fotograficzną przez organizatorów podczas
uroczystości wręczenia nagród oraz ich publikację i emisję w mediach. Zgoda
dotyczy także publikacji pracy konkursowej.

…………………………………………………
(podpis rodzica/opiekuna)

