REGULAMIN SZKOLNEGo
KONKURSU PLASTYCZNEGO

„ MARZENIE MAM ! ”
z okazji Dnia Dziecka
Serdecznie zapraszamy do
wzięcia udziału
w szkolnym konkursie
plastycznym
pt.: „Marzenie mam!”
Cele konkursu:
 Rozwijanie wyobraźni i wrażliwości estetycznej inspirowanej
marzeniami dzieci.
 Popularyzacja różnorodnych technik plastycznych jako środka
wypowiedzi.
 Prezentacja dziecięcej twórczości plastycznej.
Adresaci:
 Uczniowie klas I – III Szkoły Podstawowej nr 31
im. Janusza Korczaka w Białymstoku.
Organizator konkursu:
 mgr Barbara Radomyska

Warunki uczestnictwa w konkursie:





Technika wykonania prac: dowolna.
Format pracy: dowolny.
Termin dostarczenia prac: do 21.05.2021r. (do p. B. Radomyskiej).
Do konkursu zatwierdzone zostaną tylko prace wykonane samodzielnie.
Podsumowanie konkursu:

 Konkurs zostanie podsumowany na posiedzeniu Komisji Konkursowej,
która przydzieli odpowiednie miejsca uczestnikom konkursu.
 Wyniki zostaną przedstawione na stronie internetowej szkoły.
 Zwycięzcy oraz wyróżnieni zostaną zaproszeni na uroczyste ogłoszenie
wyników, które odbędzie się w Szkole Podstawowej nr 31 im. Janusza
Korczaka w Białymstoku w dniu 01.06.2021r.

Nagrody:
 Zostaną wyłonione: I,II,III miejsca z nagrodami rzeczowymi.
 Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy za udział w konkursie.

Praca powinna być opisana:

SZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY
Nazwa konkursu: „MARZENIE MAM!” 2021r.
Imię i nazwisko autora: ………………………………….……….….
Wiek autora/ klasa: .............................................................................
Nazwa i adres placówki: ....................................................................
ul. ........................................................................................................
tel. .......................................................................................................
e-mail do
korespondencji ……………...................................................................
.......................
Imię i nazwisko
opiekuna: ................................................................................................
..............
Załącznik nr 1
ZGODA RODZICÓW (OPIEKUNÓW PRAWNYCH) NA
UDZIAŁ DZIECKA W KONKURSIE PLASTYCZNYM
ORGANIZOWANYM PRZEZ SZKOŁĘ PODSTAWOWĄ NR 31
IM. JANUSZA KORCZAKA W BIAŁYMSTOKU
1. Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka
…………………………………………………………………………………….
(imię i nazwisko) w Konkursie Plastycznym „Marzenie mam!”.
2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatora konkursu danych
osobowych mojego dziecka w celach wynikających z organizacji konkursu
zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z
2014r., poz. 1182 ze zm.).
3. Wyrażam/nie wyrażam* zgodę/y na podawania do publicznej wiadomości
imienia i nazwiska dziecka w związku z udziałem w konkursie „Marzenie mam!”
organizowanym przez Szkołę Podstawową nr 31 w Białymstoku we wszelkich
informacjach o wynikach tego konkursu.
3. Wyrażam zgodę na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie nadesłanej przez
moje dziecko pracy konkursowej w materiałach promocyjnych związanych
z konkursem, prezentacjach pokonkursowych w różnych formach utrwaleń.
…………………………………………………………………………………
Miejscowość i data
…………………………………………………………………………………
Podpis rodziców (opiekunów prawnych) uczestnika konkursu.

