REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO
MIĘDZYSZKOLNY, ŚWIETLICOWY
KONKURS PLASTYCZNY
,,NA SZKLE MALOWANE – NA LUDOWO”
Organizatorem Konkursu są wychowawcy Świetlicy przy Szkole Podstawowej nr 84 im. Waleriana
Łukasińskiego w Warszawie przy ul. Radzymińskiej 227
Cele konkursu:
 Rozwijanie talentów i wyobraźni dzieci,
 Poznawanie techniki malowania na szkle,
 Krzewienie współpracy i zdrowej rywalizacji,
 Umożliwienie twórczej konfrontacji i wymiany pomysłów w pracy artystycznej,
 Integracja środowiska dzieci i nauczycieli Świetlic Targówka.
Warunki konkursu:
 Konkurs organizowany jest dla dzieci uczęszczających do Świetlic działających przy Szkołach na
Targówku,
 Tematyka pracy – kultura ludowa Polski,
 Praca wykonana własnoręcznie - obrazek malowany na szkle (farbami do szkła lub witrażowymi)
maksymalny format A4,
 Zadaniem uczestników jest jak najładniejsze namalowanie obrazka,
 Maksymalna ilość prac z placówki – 5 sztuk,
 Prace konkursowe muszą być pracami nowymi, nigdy wcześniej nie publikowanymi,
 Każda praca powinna zawierać osobną metryczkę z informacją o autorze (imię i nazwisko, klasa,
szkoła, imię i nazwisko nauczyciela pod kierunkiem, którego powstała),
 Prace prosimy dostarczać do Świetlicy przy Szkole Podstawowej nr 84 w Warszawie
ul. Radzymińska 227 w godzinach 6.45 – 17.45 do dnia 18.05.2018.
 Zgłoszenie pracy na konkurs jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody przez rodzica lub prawnego
opiekuna na przetwarzanie danych osobowych oraz publiczne wykorzystanie prac , imion i nazwisk
uczestników na potrzeby konkursu (wzór zgody w załączniku nr 1),
 Zgłoszone prace wracają do autorów,
 Prace będą oceniane w trzech kategoriach wiekowych kl. 0-I, kl.II, kl.III,
 Oceny prac dokona komisja wybrana z pośród pracowników Szkoły Podstawowej nr 84,
 O wynikach konkursu poinformujemy mailem do dnia 31.05.2018r.,
 Przewidziane są nagrody dla autorów najciekawszych prac,
 Uroczyste rozdanie nagród odbędzie się w czerwcu 2018r., w trakcie „Pikniku Rodzinnego w SP 84”
ok. 13.45, na które zapraszamy laureatów wraz z opiekunami (dokładna data zostanie podana w
terminie późniejszym).

Osoba odpowiedzialna za organizację:
Małgorzata Wierbiłowicz – kierownik świetlicy
tel.698976218, e-mail: gosiawie@o2.pl

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!

(załącznik nr 1)
ZGODA RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH
Wyrażam zgodę na udział mojej córki/mojego syna :
………………………………………………….………………………………………….
(imię i nazwisko dziecka/nazwa szkoły)
w Międzyszkolnym, świetlicowym Konkursie Plastycznym ,,Na szkle malowane – na ludowo” – organizowanym
przez Szkołę Podstawową nr 84 im. Waleriana Łukasińskiego w Warszawie.
Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem Konkursu oraz akceptuję jego warunki,
a w szczególności:
-

wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka w zakresie prowadzenia
i realizacji konkursu,

-

wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku mojego dziecka oraz zaprezentowanie zdjęć pracy
konkursowej na stronie internetowej SP 84.

……………………………
(data)

…………………………………
(czytelny podpis rodziców/opiekunów)

