GMINNY KONKURS PLASTYCZNY
„Moje wspomnienia z wakacji”
Cele konkursu:




rozwijanie zainteresowań plastycznych,
wyrażanie własnej wrażliwości estetycznej,
wzmacnianie wiary we własne możliwości

Regulamin konkursu:







Konkurs przeznaczony jest dla dzieci w wieku przedszkolnym (5-6 lat)
Tematyka: „Wspomnienia z wakacji”,
Technika plastyczna dowolna, płaska (malowanie, wyklejanie, wydzieranie, rysunek
itp.),
Format prac: A4,
Prace indywidualne, wykonane samodzielnie przez dzieci (pod kierunkiem
nauczyciela/rodzica/opiekuna prawnego),
Każda praca powinna być opisana na odwrocie w następujący sposób: imię i nazwisko
autora oraz wiek, imię i nazwisko nauczyciela, adres i telefon placówki, tytuł pracy.
Wraz z pracą należy dostarczyć wypełnioną i podpisaną przez rodziców/ prawnych
opiekunów zgodę na uczestnictwo w konkursie( załącznik nr 1).

Wraz z pracą należy dostarczyć wypełnioną i podpisaną przez rodziców/ prawnych
opiekunów zgodę na uczestnictwo w konkursie( załącznik nr 1).
 Kryteria oceny: zgodność z tematem, pomysłowość, walory artystyczne,
samodzielność,

Pracę dostarczamy do organizatora konkursu do dnia 30 września 2021r.

Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 8 października 2021r.

Autorzy nagrodzonych prac otrzymają nagrody i dyplomy.
 Lista nagrodzonych zostanie opublikowana na stronie internetowej Szkoły
Podstawowej nr 3 w Miastku oraz na facebooku szkolnym.
Organizatorzy:
Helena Popik
Ewelina Rymon Lipińska

Załącznik nr 1

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Zgodnie z art.13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Dz.U. 2018 poz.1000, ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o
ochronie danych osobowych (RODO)
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych (imię i nazwisko, wiek) mojego
dziecka …...............................................................................................................................w
związku z udziałem w gminnym konkursie plastycznym pt. „Moje wspomnienia z wakacji”
organizowanym przez Szkołę Podstawową nr 3 im. Jana Pawła II w Miastku w zakresie
niezbędnym do przeprowadzenia konkursu, umieszczenia danych osobowych na stronie
internetowej placówki, publikowania i powielania jej zdjęć w materiałach związanych z
konkursem.
….....................................................................
(data, podpis rodzica/opiekuna)

Załącznik nr 2
Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka...................................................................................
(imię i nazwisko)
w Gminnym Konkursie Plastycznym „Moje wspomnienia z wakacji” organizowanego przez
Szkołę Podstawową nr 3 im. Jana Pawła II w Miastku.

