
Organizatorzy Międzyszkolnego Konkursu Plastycznego

dla klas I – VIII i Oddziałów Przedszkolnych

„KOCHAJMY ZWIERZĘTA JAK ŚWIĘTY FRANCISZEK”

uprzejmie zapraszają 

do wzięcia udziału w XIII edycji konkursu pt.:

"Ptaki świata  - braciszkowie skrzydlaci”"

Celem  konkursu jest  umocnienie  postawy  szacunku,  miłości  i  pokoju,  
wobec świata ludzi i zwierząt,  rozbudzanie odpowiedzialności za  świat przyrody, 
wśród uczniów wrocławskich Przedszkoli i Szkół Podstawowych.

REGULAMIN KONKURSU
dla uczniów klas I – VIII i Oddziałów Przedszkolnych (5-6 latki)

Szkół Podstawowych we Wrocławiu.

I. ZASADY KONKURSU:  
1. Konkurs jest skierowany do uczniów klas I – VIII i oddziałów przedszkolnych

grupy 5-6 latków: Przedszkola nr 68, Przedszkola nr 1, Przedszkole nr 82,
Przedszkole  nr  109,  Punktu  Przedszkolnego  Mali  Zdobywcy,  Szkół
Podstawowych nr 1, 8, 10, 20, 36, 40, 44, 50, 73, 78, 83, 98, 107, 108 oraz
do uczniów SP w Zespole Szkół nr 13 i Specjalnej Szkoły Podstawowej nr 87
we Wrocławiu, a także uczniów Szkoły Podstawowej w Kiełczowie im. Wandy
Chotomskiej, ul. Szkolna 3.

2. Uczniowie wykonują prace plastyczne dowolną techniką. 
Format pracy: A4 – płaska, praca nie może być oprawiona lub naklejona

    na większą kartkę.

TEMAT PRACY PLASTYCZNEJ: ptaki z całego świata
Każda szkoła lub przedszkole do 600 uczniów może zgłosić do konkursu 
maksymalnie 10 prac, szkoły powyżej 600 uczniów 18 prac.

3. Każdy uczeń może zgłosić tylko jedną samodzielnie wykonaną prace.

4. Prace będą oceniane w kategoriach wiekowych: 
 Oddział Przedszkolny - (5 - 6 latki)
 klasy I - II 
 klasy III  - IV
 klasy V-VIII

5. Każda ze zgłoszonych do konkursu prac plastycznych powinna 
zawierać zamieszczone z tyłu  następujące informacje: 
imię i nazwisko autora, klasę, nazwę szkoły oraz imię i nazwisko

     nauczyciela przygotowującego ucznia do konkursu (prosimy



o wykonanie podpisów drukiem) a także przyklejoną zgodę 
rodziców/opiekunów prawnych do wzięcia udziału dziecka w konkursie.

6. Udział w konkursie jest równoznaczny ze zgodą na  przetwarzanie danych 
osobowych związanych z organizacją konkursu oraz umieszczeniem prac
w Galerii Szkolnej.

8 . Wszystkie prace oddane na konkurs przechodzą na własność organizatorów.

II. TERMINY KONKURSU:  
1. Czas trwania konkursu: 04.10 -  20. 11. 2018 r. 
Prace plastyczne powinny być składane do dnia 31. 10. 2018 r. 
Sala nr 7 parter - nowe skrzydło szkoły - świetlica. 
2. Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się po 15. 11. 2018 r.
3. Nagrodzone i  wyróżnione prace zostaną zaprezentowane w Galerii  Szkoły

Podstawowej nr 83 im Jana Kasprowicza we Wrocławiu.
4. Placówki  biorące  udział  w  konkursie  zostaną  powiadomione  o  terminie

wręczenia  dyplomów  i  upominków  laureatom  konkursu  telefonicznie  lub
faksem. 

ORGANIZATORZY: DYREKTOR SZKOŁY:
nauczyciele SP nr 83

     im. Jana Kasprowicza we Wrocławiu             Ewa Nadzieja
     Magdalena Kamińska

Małgorzata Maryniak
Ewa Bernacka
Katarzyna Pajewska
Ilona Porowska
Zofia Żukowska
Jakub Dykman

Korespondencję prosimy kierować na adres:

Szkoła Podstawowa nr 83
im. Jana Kasprowicza

Al. Boya-Żeleńskiego 32
51-160 Wrocław



Załącznik nr 1

Oświadczenie prawnych opiekunów

Oświadczam, iż zgodnie z Ustawą z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych 
Dz. U. z 24.05.2018 r. poz. 1000 oraz Rozporządzenia Parlamentu Europy i Rady (UE) 2016/679 
z dnia 27 kwietnia 2016 r. RODO wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego
dziecka:

……………………………………………………………………………………….

ucznia klasy………….. Szkoły Podstawowej nr……. we Wrocławiu, do celów związanych z jego
udziałem w konkursie  „Ptaki  świata   -  braciszkowie  skrzydlaci”  w roku szkolnym 2018/2019.
Równocześnie wyrażam zgodę na nieodpłatną publikację danych osobowych i wizerunku dziecka
(zdjęcia z konkursu) na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 83 we Wrocławiu.

Data i podpis rodzica/ prawnego opiekuna………………………………………..


	im. Jana Kasprowicza

