SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU
W SZKOLNYM KONKURSIE PLASTYCZNYM

„Ptaki Zimą”
Organizatorzy konkursu :
Wychowawcy: Edyta Sajdak, Emilia Pawlak
Cele konkursu:
- wykonanie pracy plastycznej, która ma na celu
żyjących zimą w Polsce,
- zwrócenie uwagi na zimową różnorodność ptaków,
- rozwijanie zainteresowań i zdolności plastycznych,
- rozbudzenie w młodych osobach pasji przyrodniczej,
- poszukiwanie nowych talentów,
- kształtowanie wyobraźni uczniów

zilustrowanie ptaka/ptaków

Adresaci konkursu:
Konkurs jest adresowany do uczniów klas 1-3 Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II
w Zielonkach
Regulamin konkursu:
1. Tematem konkursu jest twórcze przedstawienie, dowolną techniką ptaka/ptaków żyjących
zimą w Polsce.
2. Format pracy: A3 – A4. Prace należy opisać na odwrocie – imię i nazwisko dziecka, klasa.
3. Prace przechodzą na własność organizatorów i będą prezentowane na wystawie w Szkole
Podstawowej im. Jana Pawła II w Zielonkach.
4. Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez
organizatora konkursu danych osobowych i opublikowanie nazwisk zwycięzców oraz
najciekawszych prac na stronie internetowej szkoły.
5. Podpisane prace należy dostarczyć do organizatorów konkursu w terminie do 11.02.2020
6. Kryteria oceny pracy plastycznej:
- samodzielne wykonanie pracy,
- zgodność z tematem,
- staranność oraz estetyka wykonanej pracy,
- ogólny wyraz artystyczny.
11. Dla autorów najlepszych prac przewidziane są dyplomy i nagrody.
12. Oświadczenia są dostępne u organizatorów i mogą zostać wypełnione po dostarczeniu
pracy konkursowej.
ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE!!!

Oświadczenie
Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka ……………………………………………….
(imię nazwisko) w ww. konkursie. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
mojego dziecka w celach wynikających z regulaminu Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29
sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2002, Nr 101, poz. 926 z późn.
zm.).
……………………………………………
(data i odręczny podpis rodzica/opiekuna)

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
____________________ , ____________________
(miejscowość)

(data)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka ………………………………………
…………………………………………… w celach realizacji szkolnego konkursu „Ptaki zimą” zgodnie z
art. 6 ust. 1 lit a) Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s.
1).
_____________________________
(czytelny podpis, data)

Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego wyrażającego zgodę
na wykorzystanie pracy plastycznej w celach konkursowych
Imię i nazwisko dziecka: .................................................................................................
Nazwa, adres szkoły:..............................................................................................
Wyrażam zgodę na nieodpłatne opublikowanie pracy konkursowej wykonanej przez
moje dziecko na wystawie w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Zielonkach.
….......................................
(miejscowość i data)

….....................................
(podpis rodzica/ opiekuna)

