Szkoła Podstawowa nr 4 w Chełmnie zaprasza do udziału w miejskim konkursie
plastycznym "NIEPODLEGŁA"
Regulamin miejskiego konkursu plastycznego dla szkół podstawowych

Celem konkursu jest:
1. Rozwijanie poczucia tożsamości narodowej, dumy z bycia Polakiem.
2. Uwrażliwienie na historię Polski i narodu polskiego, na bohaterstwo Polaków w
walce o wolną Ojczyznę.
3. Zwrócenie uwagi na to, że współczesne pokolenia mogą cieszyć się tym, że
żyją w wolnym, niepodległym kraju.
4. Rozwijanie dziecięcej wyobraźni.
Organizator Konkursu
1. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 4 w Chełmnie
im. Wojska Polskiego, współorganizatorem Chełmiński Dom
Kultury.
Założenia organizacyjne
1. Konkurs zostanie przeprowadzony w następujących kategoriach wiekowych:


klasy 1-3 szkoła podstawowa



klasy 4-8 szkoła podstawowa

2. Prace mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną
3. Format prac: A3
4. Praca plastyczna powinna zawierać metryczkę wg poniższego wzoru:
Imię i nazwisko, wiek uczestnika, klasa, tytuł pracy, imię i nazwisko opiekuna,
pod którego kierunkiem została wykonana
5. Zgłoszenie prac jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich i zgodą na
publikację nagrodzonych prac.
6. Osoby biorące udział w konkursie wyrażają zgodę na przetwarzanie przez
Organizatora Konkursu swoich danych osobowych (Ustawa o ochronie danych

osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Dz. U. Nr 133, poz. 833,
z późn. zm).
Ocena prac konkursowych
1. Prace należy składać w terminie do 4 listopada 2019 r do sekretariatu
Szkoły Podstawowej nr 4 w Chełmnie.
2. O wyłonieniu laureatów Konkursu decyduje komisja powołana przez
Organizatora.
3. Komisja w ocenie prac konkursowych weźmie pod uwagę:


zgodność z tematem i jego interpretację,



estetykę wykonania pracy,



oryginalność.

4. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne.
5. Prace przechodzą na własność organizatora.
6. Prace biorące udział w konkursie będą wystawione w kinoteatrze „Rondo”.
7. Nagrody zostaną wręczone podczas uroczystego otwarcia wystawy
w dniu 8 listopada 2019 r. o godz. 12.00.

Załącznik do regulaminu miejskiego konkursu plastycznego „Niepodległa”

OŚWIADCZENIE
__________________________________________________________
Imię i nazwisko, klasa i wiek uczestnika
__________________________________________________________
nazwa, adres szkoły
Oświadczam, że jestem autorem pracy plastycznej zgłoszonej na konkurs „
NIEPODLEGŁA”.
1. Wyrażam zgodę na rozpowszechnianie pracy plastycznej zgłoszonej na Konkurs
2. Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez organizatora danych osobowych dla
potrzeb przeprowadzenia konkursu, na warunkach określonych w ustawie z dn. 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr
101, poz. 926). Administratorem danych osobowych zebranych podczas niniejszego
konkursu jest – w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r., o ochronie danych
osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) – organizator konkursu.
Uczestnicy konkursu są świadomi prawa o odstępie oraz możliwości poprawienia
swoich danych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.).
3. Oświadczam, że zapoznałem (-am) się z treścią regulaminu
i warunkami, które akceptuję.
_______________ ____________________________
data podpis uczestnika Konkursu
1. Oświadczam, ze zapoznałem (-am) się z treścią regulaminu, akceptuję
jego warunki i wyrażam zgodę na udział mojej córki/syna w Konkursie.
_______________ _________________________
data podpis rodzica/opiekuna uczestnika konkursu

