REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO
organizowanego w ramach kampanii
oraz Skawińskich Dni Profilaktyki
„Bądź bliżej dziecka, uchronisz je od uzależnień”
TEMAT KONKURSU
„Czas wolny z Rodziną zawsze spędzamy,
bardzo się mocno wszyscy kochamy”
CELE
Promowanie profilaktycznych aspektów właściwych relacji rodzinnych
Uwrażliwienie na problemy społeczne
Wspieranie zdolności uczniów i rozwijanie ich odpowiedzialności w zakresie jakości
życia
ORGANIZATORZY
Urząd Miasta i Gminy w Skawinie
Szkoła Podstawowa Nr 6 w Skawinie
TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA PRAC
Na pracy muszą znajdować się następujące dane :
o imię i nazwisko autora
o klasa
o nazwa przedszkola/szkoły
Prace należy dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą w nieprzekraczalnym terminie
do dnia 11 maja 2018r. wraz z oświadczeniem opiekuna prawnego stanowiącym
załącznik do niniejszego regulaminu na adres:
Szkoła Podstawowa nr 6
ul. Witosa 4, 32-050 Skawina

WARUNKI KONKURSU
Każdy uczestnik konkursu może złożyć dowolną liczbę prac.
Prace wykonywać można indywidualnie lub zespołowo.
Zadaniem uczestników jest zaprojektowanie pracy plastycznej w dowolnej technice
(format dowolny).
Wszystkie prace plastyczne muszą zostać wykonane ręcznie i samodzielnie przez
uczestnika konkursu.

Prace powinny być opatrzone metryką z imieniem i nazwiskiem uczestnika, klasą oraz
nazwą szkoły i jej adresem.
Organizator nie bierze odpowiedzialności za uszkodzenia prac powstałe podczas
przesyłki.
Organizator konkursu nie przewiduje możliwości zwrotu nadesłanych na konkurs prac.

OCENAPRAC KONKURSOWYCH
Konkurs jest jednoetapowy
Komisja konkursowa dokona oceny prac przyznając nagrody i kwalifikując prace w
następujących kategoriach:
Przedszkola
Szkoła podstawowa kl. I –III
Szkoła podstawowa kl. IV-VI
Szkoła podstawowa kl. VII oraz klasy II i III gimnazjum
Komisja będzie brała pod uwagę takie walory jak:
jakość wykonania
stopień trudności
oryginalność
Prace prezentowane będą 26 maja 2018r. (sobota) podczas imprezy środowiskowej
„Zachowaj Trzeźwy Umysł”. Tam też ogłoszony zostanie werdykt jury konkursu oraz zostaną
wręczone nagrody i wyróżnienia.

Załącznik nr 1
do regulaminu konkursu
„Czas wolny z Rodziną zawsze spędzamy,
Bardzo się mocno wszyscy kochamy”
organizowanego w ramach kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”
oraz Skawińskich Dni Profilaktyki
„Bądź bliżej dziecka, uchronisz je od uzależnień”

…………………………………………………………………………..
Imię i nazwisko uczestnika konkursu

.......................................................................................................
Imię i nazwisko prawnego opiekuna uczestnika konkursu

………………………………………………………………..……
Nazwa przedszkola/ szkoły, do której uczęszcza uczestnik

O świadczenie o przetwarzaniu danych osobowych

1. Jako opiekun prawny autora pracy gwarantuję, że jest ona autorstwa mojego
podopiecznego, i że w związku z wykonaniem pracy, nie naruszam w żaden sposób
praw osób trzecich.
2. Jako opiekun prawny uczestnika konkursu wyrażam zgodę na przetwarzanie
i przechowywanie powyższych danych osobowych i umieszczenia wizerunku mojego
podopiecznego dla potrzeb niezbędnych dla realizacji przedmiotowego Konkursu
w zakresie wyłonienia zwycięzcy i przyznania nagrody oraz przeprowadzenia
działań promocyjnych dot. konkursu m. innymi na stronach internetowych Urzędu
Miasta i Gminy w Skawinie, Centrum Wspierania Rodziny w Skawinie i Szkoły
Podstawowej Nr 6 w Skawinie - zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku
o ochronie danych osobowych /Dz. U. z 2015 r. poz. 2135/.

.....................................................................................................................................................
Data i podpis prawnego opiekuna uczestnika

