REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO
„Moja Sadyba”
1. Organizator:
Towarzystwo Społeczno Kulturalne Miasto-Ogród Sadyba
Plac Rembowskiego 9, 02-915 Warszawa
Tel. 22 8422313
Współorganizator:
Szkoła Podstawowa nr 115
im. Wandy Turowskiej
ul. Okrężna 80
2.Terminy:




Dostarczenie prac : 9.11.2018
Rozstrzygnięcie konkursu : 12-15.11.2018
Wręczenie nagród (wernisaż) : 18.11.2018

3.Kategorie wiekowe:


Szkoła podstawowa klasy 4-8

4.Cele konkursu:





Przybliżenie uczniom historii Sadyby
Pielęgnowanie historii i wspomnień rodzinnych
Rozwijanie kreatywności oraz wrażliwości artystycznej dzieci
Rozbudzanie wyobraźni twórczej

5.Warunki uczestnictwa






Konkurs skierowany jest do uczniów Szkoły Podstawowej nr 115 dla klas 4-8
Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę w formacie A3 wykonaną
dowolną techniką plastyczną: ołówek, kredki, węgiel lub pastele
suche(zabezpieczone fiksatywą), farby (akwarela, akryl, tempera), kolaż,
techniki graficzne ( bez grafiki komputerowej).
Nie uwzględniamy prac zbiorowych
Konkurs nie obejmuje prac przestrzennych

6. Warunki dostarczenia prac:



Podpisanie przez opiekuna prawnego karty zgłoszeniowej jest równoznaczne z
wyrażeniem przez niego zgody na udział osoby małoletniej w konkursie
 Prace należy dostarczyć do nauczyciela plastyki SP nr 115 Adriany Michalak do
dnia 9.11.2018
 Do pracy (na odwrocie) musi być przyklejona , wypełniona w całości
drukowanymi literami karta zgłoszenia
 Praca plastyczna musi być pracą własną, nigdzie wcześniej niepublikowaną i
nieprzedstawianą w innych konkursach
 Prace dostarczone po terminie nie będą oceniane przez jury
 Prace przekazane na konkurs podlegają zwrotowi uczniom do 31.01.2019
7. Przetwarzanie danych osobowych
 Uczestnik konkursu wyraża zgodę na opublikowanie swojego imienia,
nazwiska i wizerunku jako uczestnik na stronie Organizatora oraz na stronie
Szkoły Podstawowej nr 115

KARTA ZGŁOSZENIA
KONKURS PLASTYCZNY

„Moja Sadyba”
Dane autora pracy
Imię i nazwisko……………………………………………………………………………….
Wiek i klasa

………………………………………………………………………………..

Dane opiekuna prawnego
Imię i nazwisko……………………………………………………………………………….
Telefon…………………………………… e-mail……………………………………………
Oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż:
1. Administratorem danych osobowych jest Organizator Konkursu
Towarzystwo Społeczno Kulturalne Miasto – Ogród Sadyba;
2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu zawarcia i wykonania
umowy uczestnictwa w zajęciach zgodnie z Regulaminem
Konkursu;
3. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich;
4. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany;
Wyrażam/Nie wyrażam zgodę na wykorzystanie zdjęć z
wizerunkiem dziecka w celach promocyjnych związanych z
upowszechnianiem działalności Towarzystwa Społeczno
Kulturalnego Miasto-Ogród Sadyba oraz informacji na stronie
Szkoły Podstawowej nr 115.
…………………………………………………………….

Data i podpis

