Regulamin konkursu plastycznego
z okazji Święta Szkoły

I. Organizator
Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Lubawie
II. Uczestnicy
Uczniowie klas I-IV Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Lubawie
III. Cele konkursu
1. Rozwijanie wrażliwości artystycznej.
2. Tworzenie poczucia tożsamości z tradycją szkolną.
3. Budowanie więzi ucznia ze szkołą.
4. Ukazanie twórczej aktywności jako źródła osobistej satysfakcji.
IV. Zasady ogólne
1. Przedmiotem konkursu są prace plastyczne wykonane samodzielnie, będące oryginałami.
2. Temat pracy plastycznej brzmi: „Mikołaj Kopernik i jego czasy”. Technika dowolna.
3. Wyklucza się prace tworzone wspólnie (współautorstwo).
4. Prace plastyczne muszą być co najmniej formatu A4.
5. Pracę należy umieścić w kopercie zaopatrzonej Nickiem (pseudonimem). W drugiej kopercie
zaopatrzonej identycznym Nickiem, jak na pracy, musi się znaleźć imię i nazwisko ucznia oraz
klasa. Na obydwu kopertach dodatkowo należy umieścić napis „Konkurs plastyczny”.
6. Prace należy złożyć do 12 lutego 2018 r. w sekretariacie szkoły przy ul. Rzepnikowskiego
7, a wyniki zostaną ogłoszone 19 lutego 2018 r. na uroczystej akademii z okazji Święta Szkoły.
7. Prace zostaną ocenione przez komisję konkursową powołaną przez dyrektora szkoły.
8. Koordynatorem konkursu jest pani Agnieszka Hejda.
9. Praca komisji konkursowej jest określona oddzielnym regulaminem.
10. Nagrodzone prace zostaną opublikowane na stronie szkoły sp.lubawa.pl, a po raz pierwszy
zaprezentowane 19 lutego 2018 r. w dniu Święta Szkoły.
11. Uczestnicy konkursu otrzymają cenne nagrody:
I miejsce – tablet

II miejsce – pióro wieczne „Parker”
III miejsce - słuchawki
12. Prace konkursowe nie mogą być powieleniem prac już wcześniej nagrodzonych oraz nie
mogą naruszać praw autorskich i wizerunku osób trzecich.
13. Rodzice zobowiązani są do przedłożenia zgody na przetwarzanie i publikację danych
osobowych autora pracy (Załącznik nr 1) oraz zgody na udział w konkursie i
rozpowszechnianie przekazanej przez autora pracy (Załącznik nr 2). Załączniki do pobrania –
w sekretariacie szkoły lub na stronie szkoły.
14. Zgłoszenie do konkursu uznaje się za równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
15. Ustalenia organizatorów są ostateczne.
16. Prace nie będą zwracane.

Załącznik nr 1

Zgoda rodzica autora pracy na przetwarzanie
i publikację danych osobowych

Wyrażam zgodę na podawanie do wiadomości publicznej imienia i nazwiska mojego dziecka
– …...………………………………………………………………………… * w związku z
jego udziałem w konkursie plastycznym organizowanym przez Szkołę Podstawową im.
Mikołaja Kopernika w Lubawie we wszelkich ogłoszeniach, zapowiedziach i informacjach o
tym konkursie i jego wynikach. Wyrażam również zgodę na przetwarzanie przez Organizatora
Konkursu danych osobowych umieszczonych w zgłoszeniu, w zakresie prowadzenia i realizacji
Konkursu. Jednocześnie oświadczam, że jestem świadoma/świadomy dobrowolności podania
danych oraz że zostałam/zostałem poinformowana/poinformowany o prawie wglądu do
podanych danych oraz możliwości ich poprawiania. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r.
o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 r. poz. 926 z późniejszymi zmianami).

............................................................................................................
(data i czytelny podpis rodzica autora pracy)

____________________________________________
* imię i nazwisko autora pracy

Załącznik nr 2

Zgoda rodzica autora pracy na udział w konkursie
i rozpowszechnianie nadesłanej pracy

Wyrażam zgodę na udział ........................................................................................................*
w konkursie plastycznym organizowanym przez Szkołę Podstawową im. Mikołaja Kopernika
w Lubawie. Oświadczam, że nadesłana praca została wykonana wyłącznie przez autora
wymienionego w zgłoszeniu, w żadnej części nie narusza praw autorskich osób trzecich i nie
była przedstawiana wcześniej na innych konkursach. Przekazuję nieodpłatnie Organizatorowi
Konkursu prawa autorskie do nadesłanej pracy oraz wyrażam zgodę na rozpowszechnianie
przesłanej pracy.

..............................................................................................................
(data i czytelny podpis rodzica autora pracy)

____________________________________________
* imię i nazwisko autora pracy

