Regulamin Powiatowego Konkursu Plastycznego
„Kapliczki i krzyże przydrożne – małe formy architektury sakralnej”
1. Celem konkursu jest:
 Poszerzenie wiedzy o kapliczkach i krzyżach przydrożnych znajdujących się na
terenie Powiatu Wodzisławskiego,
 Pielęgnowanie pamięci o nich ze względu na wagę tradycji,
 Zachęcenie uczniów do twórczej działalności
plastycznej i pokazanie
nieprzemijającego piękna małych form architektury sakralnej,
 Uświadomienie młodemu pokoleniu, że postęp jest tak samo ważny jak poszanowanie
tradycji.
2. Tematyka konkursu: obejmuje prace plastyczne, których tematem są kapliczki
i krzyże przydrożne jako małe formy architektury sakralnej znajdującej się na terenie
Powiatu Wodzisławskiego.
3. Organizator konkursu: Szkoła Podstawowa w Rogowie.
4. Konkurs skierowany jest do: uczniów szkół podstawowych z terenu Powiatu
Wodzisławskiego.
5. Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch grupach wiekowych:
 I grupa- kl. I-III
 II grupa- kl. IV-VIII
6. Wymagania techniczne i wymiar pracy:
 w formie płaskiej: format A3, technika dowolna
 w formie przestrzennej: do 50 cm wysokość, technika dowolna
7. Prace należy dostarczyć do świetlicy w Szkole Podstawowej w Rogowie,
ul. Szkolna 2, 44-362 Rogów, tel. 32-451-25-55, sprg@poczta.onet.pl
do dnia 19.05.2020 r. (czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 800-1530).
8. Każda placówka może przesłać nieograniczoną ilość prac.
9. Prace powinny być opisane według wzoru (metryczka – Załącznik 1):
 Tytuł pracy
 Imię i nazwisko autora
 Klasa
 Adres placówki oświatowej z podaniem numeru telefonu i adresu e-mail
szkoły
 Imię i nazwisko opiekuna
Do prac proszę dołączyć zgodę na przetwarzanie danych osobowych (Załącznik nr 2)
Pod uwagę będą brane tylko te prace, które spełniają kryteria regulaminu.
10. Ogłoszenie wyników:
Wyniki zostaną przekazane do szkół do dnia 02.06.2020 r. pocztą elektroniczną.
 Szkoły, z których uczniowie zostaną nagrodzeni, będą dodatkowo
poinformowane telefonicznie,







Na podsumowanie i wręczenie nagród zaproszeni zostaną tylko laureaci wraz
z opiekunami.
Wręczenie nagród odbędzie się 10.06.2020 r. o godzinie 1400 w Gminnej
Bibliotece Publicznej w Gorzycach z siedzibą w Rogowie ul. Szkolna 3a
Wystawa pokonkursowa będzie czynna w Bibliotece w Rogowie do dnia
18.06.2020 r.
Prace będzie można odebrać do dnia 23.06.2020 r.
Nieodebrane w wyznaczonym terminie prace przechodzą na własność
organizatora.

Wszelkich dodatkowych informacji udziela:
Bożena Grabiec- nauczyciel plastyki w SP w Rogowie,
Beata Bugla - nauczyciel SP w Rogowie,
Agnieszka Parma- wychowawca świetlicy w SP w Rogowie,

Załącznik nr 1 do Regulaminu

METRYCZKA

Tytuł pracy

Imię i nazwisko autora pracy

Klasa

Nazwa, adres, nr telefonu, adres e-mail
szkoły kierującej prace na konkurs

Imię i nazwisko opiekuna

Załącznik nr 2 do Regulaminu
Klauzula zgody
Wyrażam
zgodę
na
przetwarzanie
danych
osobowych
dziecka
…………………………………………………… w celach organizacji i przeprowadzenia
konkursu oraz udostępnienia informacji o wynikach konkursu.
Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów,
w jakim zostały zebrane.
Nazwisko, imię rodzica/opiekuna prawnego uczestnika
……………………………………………………….
Klauzula informacyjna
Organizator informuje, że posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści udostępnionych danych
oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa: prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do
cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
Podpis rodzica/opiekuna prawnego uczestnika
……………………………………………………….
Oświadczenie
Oświadczam, że zapoznałam(em) się i akceptuję wszystkie warunki przewidziane w
regulaminie konkursu.
Podpis rodzica/opiekuna prawnego uczestnika
……………………………………………………….
Zgoda na wykorzystanie wizerunku
1. Wyrażam zgodę na nieodpłatne używanie, wykorzystanie i rozpowszechnianie wizerunku
dziecka, utrwalonego jakąkolwiek techniką na wszelkich nośnikach przez organizatorów, na
potrzeby konkursu.
2. Niniejsza zgoda jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani terytorialnie.
3. Niniejsza zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności rozpowszechnianie
w Internecie (w tym na stronach organizatora) oraz zamieszczenie w materiałach
promocyjnych i informacyjnych. Wizerunek dziecka nie może być użyty w formie lub
publikacji obraźliwej lub naruszać w inny sposób dóbr osobistych dziecka.
Podpis rodzica/opiekuna prawnego uczestnika
………………………………………………

