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Serdecznie zapraszamy do udziału w Międzyświetlicowym Konkursie Plastycznym 

JESIENNE  FANTAZJE 
 

 

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA DZIECI 

 

§ 1 

Cele konkursu 

1. Rozbudzanie wyobraźni twórczej. 

2. Rozwijanie sprawności manualnych.  

3. Poznawanie nowych technik plastycznych.  

4. Promowanie i wspieranie talentów plastycznych. 

5. Nawiązanie współpracy z innymi świetlicami szkolnymi.  

 

§ 2 

Organizator konkursu 

1. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 20 im. Orła Białego we Wrocławiu. 

 

§ 3 

Założenia organizacyjne 

1. Konkurs adresowany jest do wychowanków świetlic szkolnych. 

2. Technika pracy: dowolna. 

3. Dopuszczalna forma pracy: 

 płaska (A3, A4)  

 przestrzenna (taka którą można zawiesić na tablicy). 
4. Prace można wykonywać indywidualnie lub zbiorowo. 

5. Prace przekazane na konkurs muszą być pracami własnymi. 

6. Każdy z wychowanków świetlicy może przekazać tylko jedną pracę. 

7. Praca plastyczna powinna być opisana komputerowo na odwrocie, według poniższego wzoru: 

 tytuł pracy, 

 imię i nazwisko autora, wiek, 

 adres szkoły, 

 imię i nazwisko opiekuna. 
Prace niepodpisane, anonimowe nie będą zakwalifikowane do konkursu. 

8. Zgłoszenie prac jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich. 

9. Rodzice/opiekunowie prawni uczniów biorących udział w konkursie wyrażają zgodę na 

przetwarzanie przez Organizatora Konkursu  danych osobowych ich dziecka (Rozporządzenie 

o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), 

zgoda w załączniku, dostarczana wraz z pracą.    

10. Prace zgłoszone do konkursu można odbierać od 5.11.2018 r. do 7.10.2018 r. Po upływie 

wyznaczonego terminu prace przechodzą na własność organizatora konkursu. 
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§ 4 

Terminy i sposób dostarczania prac 

1. Prace będą przyjmowane do 24.10.2018 r. 

(prace dostarczone po tym  terminie nie będą brały udziału w konkursie). 

2. Przekazując pracę na konkurs uczestnik zgadza się na jej ekspozycję od 25.10.2018 r. do 

5.11.2018 r.   na parterze Szkoły Podstawowej nr 20 im. Orła Białego w Naszej Galerii oraz na 

opublikowanie fotografii prac na stronie internetowej www.sp20.wroc.pl. 

3. Prace konkursowe należy dostarczyć do świetlicy SP20 lub przesłać pocztą z dopiskiem 

„Jesienne fantazje”. 

 

§ 5 

Wyniki konkursu  

1. Jury powołane przez organizatora spośród przekazanych prac wyłoni laureatów konkursu. 

2. Kryteria oceny prac: zgodność z tematyką, estetyka pracy i oryginalność. 

3. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone  na stronie internetowej www.sp20.wroc.pl.  

4. Laureaci otrzymają dyplomy, a opiekunowie podziękowania za przygotowanie uczniów do 

konkursu. 

§ 6 

Postanowienia końcowe: 

1. Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo wyboru prac, do ekspozycji. 

2. Autorzy zgadzają się na publikowanie zwycięskich prac i fotografii prac na wszelkich polach 

eksploatacji. 

3. Biorąc udział w konkursie uczestnik akceptuje jego regulamin. 

4. Regulamin niniejszego konkursu będzie dostępny na stronie www.sp20.wroc.pl.  

5. Przekazując pracę na konkurs uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady zawarte 
w niniejszym regulaminie. 

 

 

 

 

Wszystkim uczestnikom konkursu 

 życzymy wspaniałych pomysłów! 

 

 

Wychowawcy świetlicy SP20 im. Orła Białego we Wrocławiu 
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ZAŁĄCZNIK 

 

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych UCZESTNIKA konkursu 

 

………………………………………………………….……………………………     

          imię i nazwisko uczestnika 

 

 

……………………………………………………………..…………………………     

          nazwa i adres placówki 

 

* Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka przez Szkoła Podstawowa nr 

20,ul Kamieńskiego 24, 51-124 Wrocław w związku z przeprowadzeniem konkursu JESIENNE FANTAZJE  

* Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku mojego dziecka, w przypadku 

wyłonienia jako laureata, bądź w przypadku otrzymania wyróżnienia w Konkursie zgodnie z art. 81 

ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. z 

2006r.  nr 90 poz. 631 z póź. zm.). 

Niniejsza zgoda dotyczy w szczególności wykorzystania wizerunku poprzez zamieszczenie fotografii, 

danych osobowych w zakresie imienia, nazwiska oraz miejsca nauki uczestnika konkursu w  publikacji 

na stronie internetowej organizatora. Niniejsza zgoda nie jest ograniczona czasowo ani terytorialnie. 

* Akceptuję regulamin konkursu. 

 

      

 …………………………………………………………………………….. 

                                                                                                              data i podpis rodzica/opiekuna prawnego   

 

* zaznaczyć właściwe 
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