Szanowne Dzieci, Szanowna Młodzieży, Szanowni Nauczyciele i Szanowni Rodzice!

W edycji jesiennej 2017/2018 zapraszamy do konkursu plastycznego „Mój ulubiony bohater z kreskówki”
W tym roku nagrody przyznamy w dwóch kategoriach wiekowych tj. kl. I-III SP, kl. IV-VII SP

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W NASZYM KONKURSIE
Dyrektor i Grono Pedagogiczne
SSP im. S. Lema STO
SLO nr 3 STO

KONKURS PLASTYCZNY DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ
„MÓJ ULUBIONY BOHATER Z KRESKÓWKI”
ORGANIZATOR:
SPOŁECZNA SZKOŁA PODSTAWOWA im. S. LEMA STO
SPOŁECZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE nr 3 STO
ul. Białostocka 4, 03-741 Warszawa, www.3slo.pl
KATEGORIA WIEKOWA: kl. I-III szkoły podstawowej, kl. IV-VII szkoły podstawowej
CZAS TRWANIA: 02.11.2017 – 10.01.2018

REGULAMIN KONKURSU
ZASADY KONKURSU
1. Przedmiotem konkursu jest wykonanie ilustracji związanej z tematem konkursu.
2. Każdy uczestnik konkursu może zgłosić tylko jedną ilustrację.
3. Pracę należy opatrzyć: tytułem, imieniem i nazwiskiem autora, typem szkoły, nazwą i adresem
szkoły.
4. Do pracy konkursowej należy załączyć kartę zgłoszenia.
5. Pracę należy dostarczyć do siedziby Organizatora konkursu do dnia 10.01.2018.
6. Uczestnictwo w konkursie jest dobrowolne i nie wiąże się z wnoszeniem opłat.
7. Komisja konkursowa dokona oceny i wyboru najlepszych prac, które zostaną nagrodzone.
8. W skład Komisji będą wchodzić przedstawiciele Organizatorów Konkursu.
9. Ogłoszenie wyników nastąpi 12.01.2018 na stronie internetowej szkoły Organizatora,
zawiadomienie zostanie również wysłane na adres e-mail szkoły Laureata.
10. Uroczyste wręczenie nagród nastąpi 02.02.2018 o godzinie 12.00, na które będą zaproszeni
Zwycięzcy wraz z klasą i nauczycielem prowadzącym.

UWAGI ORGANIZACYJNE
1. Praca konkursowa nie może naruszać praw osób trzecich, a w szczególności cudzych praw
autorskich.
2. Uczestnicy konkursu wykonują jedną pracę ilustrującą ulubionego bohatera kreskówki. Format
pracy konkursowej: A-4, prace płaskie na kartonie (kolorowe i czarno białe), techniki plastyczne
rysunkowe i graficzne (tusz, markery, kredki ołówkowe, pastele olejne, monotypia), wykonane w
dowolnym stylu (groteskowym, bajkowym lub realistycznym). Koszt przesyłki pokrywa uczestnik.
Prace nie będą odsyłane.

3. Prace mogą być wykorzystane przez Organizatora w celach promocyjnych, m.in. na stronach
Szkół, portalu www.facebook.pl, oraz wystawach pokonkursowych.
4. Przystąpienie do Konkursu oznacza wyrażenie zgody bez zastrzeżeń na warunki niniejszego
Regulaminu.

NAGRODY
1. Przewidziane są dwie nagrody główne, dla każdej kategorii wiekowej osobno tj. dla Zwycięzcy ze
szkoły podstawowej kl. I-III oraz Zwycięzcy ze szkoły podstawowej kl. IV-VII.
2. Nagrodą główną w konkursie jest Karta Upominkowa do salonów Empik – u o wartości 100 zł.
Organizator przewiduje także dla Zwycięzców oraz pozostałych Uczestników dyplomy za udział
w konkursie.
3. Komisja oceniająca może przyznać nagrody wyróżnienia.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Uczniowie biorący udział w Konkursie wyrażają zgodę na bezpłatne przetwarzanie danych osobowych
w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz.922)
(dalej jako Ustawa) w celach przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzcy i przyznania nagrody.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Organizatorzy zastrzegają, że nie ponoszą odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe
przeprowadzenie Konkursu, których nie byli w stanie przewidzieć, lub którym nie mogli zapobiec,
w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych w tym siły wyższej.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY NA KONKURS PLASTYCZNY NA ILUSTRACJĘ
„MÓJ ULUBIONY BOHATER Z KRESKÓWKI”

Tytuł pracy: ......................................................................................................................................

Autor: ...............................................................................................................................................

Klasa: ................................................................................................................................................

Szkoła: ..............................................................................................................................................

Telefon/mail uczestnika: ...................................................................................................................

Telefon/mail szkoły: ..........................................................................................................................

Oświadczenie: Oświadczam, że jestem autorem pracy

..........................................................

