Gminny Konkurs Plastyczny na Kartkę Wielkanocną
dla uczniów klas I-III szkół podstawowych
z terenu Gminy Przeworsk

HONOROWY PATRONAT

Wójt Gminy Przeworsk

Proboszcz Parafii Rzymsko-Katolickiej
pod wezwaniem Ducha Świętego
w Przeworsku

Muzeum w Przeworsku

Regulamin

1. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa im. Św. Brata Alberta w Studzianie.
2. Przedmiotem konkursu jest kartka okolicznościowa z okazji zbliżających się Świąt
Wielkanocnych. Zadaniem uczestników konkursu jest przedstawienie własnej wizji, nastroju
oraz tradycji Świąt Wielkanocnych w postaci kartki świątecznej.
3. Cele konkursu:
- rozbudzenie zainteresowania zwyczajem obdarowywania się kartkami świątecznymi,
- propagowanie obchodów Świąt Wielkanocnych;
- rozwijanie wyobraźni oraz pobudzenie aktywności twórczej uczniów;
- rozwijanie wrażliwości estetycznej;
- pozyskanie interesujących prac i konfrontacja ich podczas wystawy.
5. W konkursie mogą brać udział dzieci z klas I-III szkół podstawowych z terenu Gminy
Przeworsk.
5. Technika pracy dowolna (oprócz materiałów sypkich i prac przestrzennych).
8. Na każdej kartce na odwrocie prosi się o umieszczenie metryczki napisanej komputerowo:
- imię i nazwisko autora pracy, klasa
- adres szkoły oraz nr telefonu
- imię i nazwisko nauczyciela-opiekuna, pod kierunkiem którego powstała praca.
9. Prace wraz oświadczeniami zgody rodziców/opiekunów należy złożyć lub przesłać na
adres organizatora do 31 marca 2019 r.:
Szkoła Podstawowa im. Św. Brata Alberta w Studzianie
Studzian 338, 37-200 Przeworsk
Z dopiskiem „Konkurs na kartkę wielkanocną”
10. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 02.04.2019 r. na stronie szkoły www.spstudzian.pl

14. Przewidziane są nagrody rzeczowe dla 3 pierwszych miejsc oraz wyróżnienia.
15. Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się 5 kwietnia w Szkole Podstawowej w Studzianie;
o dokładnym terminie laureaci zostaną powiadomieni drogą telefoniczną.
17. Uwagi dodatkowe:
 Prace niezgodne z regulaminem nie będą oceniane.
 Rozstrzygnięcie jury jest ostateczne i nieodwołalne.
 Wszelkie sprawy nieuwzględnione w regulaminie rozstrzyga organizator.
 Przekazując pracę, uczestnik akceptuje regulamin oraz zgadza się na ewentualne
publikowanie i ekspozycję jego pracy podczas wystawy pokonkursowej.
 Prace biorące udział w konkursie nie będą zwracane.
Koordynatorami konkursu są:
Dyrektor p. Lidia Kiełboń-Bester i nauczyciel Selwana Szołek
Kontakt: sekretariat szkoły 16 648 76 35

Zgoda prawnego opiekuna uczestnika konkursu
na kartkę wielkanocną

Ja niżej podpisany/a, jako przedstawiciel ustawowy, któremu przysługują pełne prawa wobec
……………………………………………………………… (imię i nazwisko dziecka) po
zapoznaniu się z Regulaminem konkursu niniejszym wyrażam zgodę na udział dziecka
w konkursie na zasadach określonych w Regulaminie Konkursu. Wyrażam niniejszym zgodę
na umieszczenie danych osobowych dziecka i przetwarzanie ich, zgodnie z ustawą z dnia
10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018r, poz. 1000.) oraz zgodnie
z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektyw 95/ 46/ WE
(Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) w celu przeprowadzenia konkursu
oraz dalszego wykorzystania prac nadesłanych na konkurs.
……….…………………………………………
Podpis rodzica lub opiekuna prawnego

Regulamin konkursu dostępny na stronie internetowej szkoły: www.spstudzian.pl

