Regulamin Gminnego Konkursu
Plastycznego
„ZIEMIA DLA CZŁOWIEKA - CZŁOWIEK DLA ZIEMI”
Organizatorem konkursu jest Publiczna Szkoła Podstawowa
im. Batalionu " Zośka" w Celestynowie, ul. Wrzosowa 42.
I. Cele konkursu :
 kształtowanie postaw sprzyjających trosce o środowisko
naturalne.
 wyzwalanie pozytywnego stosunku do świata przyrody.
 rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz indywidualnych
zdolności twórczych.
II. Uczestnicy:
Konkurs przeznaczony jest dla dzieci przedszkolnych oraz
uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjum z terenu Gminy
Celestynów.
Prace oceniane będą w czterech kategoriach wiekowych:
 przedszkole i klasy zerowe.
 klasy I-III.
 klasy IV – VI
 klasy VII i Gimnazjum

III.

Warunki uczestnictwa:
 Każdy uczestnik może oddać tylko jedną, samodzielnie
wykonaną pracę plastyczną.
 Prace zbiorowe nie będą zakwalifikowane do konkursu.
 Dzieci z przedszkoli, klas 0 - III wykonują pracę plastyczną
w technice dowolnej, w formacie A3.
 Uczniowie klas IV- VII oraz Gimnazjum przygotowują plakat
w formacie A1.
 Prace należy opatrzyć metryczką umieszczoną na odwrocie
w prawym dolnym rogu, zawierającą:
 imię i nazwisko oraz wiek dziecka
 nazwę grupy przedszkolnej lub klasy
 nazwę i adres placówki
 Prace należy dostarczyć do 06.04. 2018r. do sekretariatu
Publicznej Szkoły Podstawowej w Celestynowie.

IV.

 Do pracy należy dołączyć oświadczenie - zgodę na
przetwarzanie danych osobowych (zał. 1)
Komisja konkursowa:
 Komisja powołana przez organizatora oceniać będzie
dostarczone prace przyjmując następujące kryteria :
 samodzielność wykonania pracy
 zgodność z tematem
 oryginalność ujęcia tematu i pomysłowość
 estetykę i staranność wykonania
 ogólny wyraz artystyczny
 Jury konkursowe wyłoni laureatów w każdej kategorii
wiekowej.

V.

Uwagi końcowe:
 Regulamin konkursu zostanie przesłany do placówek
oświatowych na terenie Gminy Celestynów oraz umieszczony
na stronie internetowej organizatora.
 Prace plastyczne biorące udział w konkursie zostaną
wyeksponowane na wystawie w Szkole Podstawowej
im. Batalionu " Zośka" w Celestynowie.

 Wyniki konkursu wraz ze zdjęciami nagrodzonych prac
umieszczone zostaną na stronie internetowej organizatora.
 Udział w konkursie oznacza zgodę na publikowanie prac
konkursowych w prasie lokalnej i Internecie.
 Laureaci konkursu oraz placówki , które reprezentowali
zostaną powiadomione o wynikach telefonicznie lub
e-mailowo.
 Finał konkursu i uroczyste wręczenie nagród odbędzie się
podczas Celestynowskiego Święta Ziemi, w dniu 21 kwietnia
2018 w sali gimnastycznej Publicznej Szkoły Podstawowej im.
Batalionu " Zośka" przy ulicy Wrzosowej 42.
Koordynatorzy konkursu: Jolanta Kloch, Zofia Zakrzewska
Małgorzata Starosz (tel.506 864 415)
Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie.

Załącznik nr 1

OŚWIADCZENIE
Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka
……………………………………………………………………………
w Gminnym Konkursie Plastycznym
„ZIEMIA DLA CZŁOWIEKA - CZŁOWIEK DLA ZIEMI”
Oświadczam, iż zapoznałem/am się z treścią Regulaminu
i akceptuję jego postanowienia. Ponadto wyrażam zgodę na
przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka w celach
wynikających z regulaminu konkursu, zgodnie z ustawą z dnia
z dnia 29 sierpnia 1997 r.( Dz. U. z 2015 r. poz.2135).

…………………………

…………………………......................

Miejscowość, data

Podpis rodzica lub opiekuna prawnego

