REGULAMIN MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO
DLA UCZNIÓW KLAS 1-3
„KOLORY JESIENI”
POSTANOWIENIA OGÓLNE KONKURSU
1. Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie.
2. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 6 im. ks. Karola Palicy
w Tychach.
3. Regulamin konkursu jest dostępny na stronie
internetowej organizatora
www.sp6.tychy.pl.
4. Temat konkursu to: „Kolory jesieni”.
Przedmiotem konkursu będzie wykonanie
indywidualnej pracy plastycznej w formacie
A4 dowolną, wybraną przez dziecko techniką
płaską.
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CELE KONKURSU
Obserwowanie, interpretowanie i
przedstawianie technikami plastycznymi
piękna otaczającego dziecko świata
Rozwijanie wyobraźni i kreatywności dzieci
Wspieranie twórczości dziecięcej
Kształtowanie umiejętności stosowania i
łączenia różnych technik plastycznych
ZASADY KONKURSU
Udział w konkursie jest bezpłatny i
dobrowolny.
Prace przysłane na konkurs muszą być pracami własnymi, nigdzie wcześniej niepublikowanymi.
Konkurs zostanie przeprowadzony w następujących kategoriach:
Klasy 1
Klasy 2
Klasy 3
Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wypełnienie przez rodzica lub opiekuna Formularza
Zgłoszenia (załącznik1) wraz z Oświadczeniem (załącznik 2)
Prace prosimy dostarczyć do Szkoły Podstawowej nr 6 do dnia 4 listopada 2021 r. do godz. 16.00
i zostawić u pań woźnych, które przekażą je organizatorkom konkursu.
Do pracy dziecka należy dołączyć podpisany formularz zgłoszeniowy dziecka do konkursu
(załącznik 1) oraz zgodę rodziców(prawnych opiekunów) na przetwarzanie i publikację danych
osobowych dziecka(załącznik 2).

KRYTERIA I ZASADY OCENY PRAC KONKURSOWYCH
1. Ocenie podlegać będą: dobór i wykorzystanie materiałów, walory artystyczne dzieła - estetyka
wykonania, kolorystyka, wkład pracy.
2. Prace będą ocenianie w trzech kategoriach:
• Klasy 1
• Klasy 2
• Klasy 3
3. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej organizatora do 10 listopada 2021
r.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Zgłoszenie do konkursu jest jednoznaczne z uznaniem niniejszego regulaminu.
2. W konkursie przewidziano dyplomy i nagrody rzeczowe dla laureatów, które będą dostarczone do
sekretariatów poszczególnych szkół.
3. W razie wątpliwości i pytań prosimy o kontakt telefoniczny na nr tel.508 384 494
Organizatorki:
Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej
Małgorzata Danis
Ilona Gretka
Justyna Jakubaszek
Hanna Liszka
Katarzyna Obrochta
Anna Rzepka

Załącznik 1 do Regulaminu konkursu plastycznego „Kolory jesieni”
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
w konkursie plastycznym „Kolory jesieni”

Imię i nazwisko dziecka: ……………………………………………………………
(proszę wypełnić drukowanymi literami)

Klasa: ……………………………..
Szkoła Podstawowa nr ………………………………………………………………………..
w ……………………………………….

……………………………………………………….
Podpis rodzica/opiekuna

Załącznik 2 do Regulaminu konkursu plastycznego „Kolory jesieni”
ZGODA RODZICA (OPIEKUNA PRAWNEGO) DZIECKA
NA PRZETWARZANIE I PUBLIKACJĘ DANYCH OSOBOWYCH
Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka
...........................................................................................................
w konkursie plastycznym " Kolory jesieni"
Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 6 im. K. Palicy w Tychach.
Wyrażam również zgodę na użycie danych osobowych mojego dziecka na potrzeby konkursu.
1. Udział w konkursie jest dobrowolny i jest jednoznaczny z akceptacją regulaminu oraz zgodą na
przetwarzanie danych osobowych w celu i zakresie wymaganym do realizacji konkursu.
Skutkiem niepodania danych jest brak możliwości uczestnictwa w konkursie.
2. W ramach konkursu przetwarzane są dane osobowe w zakresie :- imienia, nazwiska, wieku, szkoły.
3. Administratorem danych osobowych pozyskanych w trakcie konkursu jest Organizator.
4. Każda osoba ma prawo dostępu do danych osobowych, prawo żądania sprostowania danych
osobowych, prawo żądania przenoszenia danych, prawo żądania usunięcia danych osobowych, prawo
żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych. Danych osobowych nie przetwarza się w sposób zautomatyzowany.
5. Okres przetwarzania danych wynosi 5 lat od momentu ogłoszenia wyników
6. Dane osobowe mogą zostać udostępnione organom administracji publicznej, usługodawcy,
którym zostaną zlecone usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, Miejskie
Centrum Oświaty w Tychach.
7. Dodatkowych Informacji w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych
udziela organizator lub Inspektor Ochrony Danych pod adresem : iod.sp6@oswiata.tychy.pl

…………………………………………………………………….
Podpis rodzica

