MIEJSKI KONKURS ŚWIETLICOWY
„100 POMYSŁÓW NA OZDOBĘ ŚWIĄTECZNĄ - BOŻONARODZENIOWĄ”
REGULAMIN KONKURSU
I. ORGANIZATOR
Szkoła Podstawowa nr 30 im. E. Zawidzkiej
ul. Jaworowa 6
41-300 Dąbrowa Górnicza
tel./fax: (032) 262-40-42
e-mail: sp30@edu.dabrowa-gornicza.pl
II. CELE KONKURSU
- rozwijanie zdolności manualnych,
- rozwijanie zainteresowań artystycznych dzieci i młodzieży,
- pielęgnowanie tradycji związanych z okresem ŚWIĄT BOŻONARODZENIOWYCH,
- kształtowanie wrażliwości estetycznej, rozwijanie wyobraźni, uzdolnień i inwencji twórczej.
III. WARUNKI UCZESTNICTWA
• konkurs obejmuje wykonanie PRZESTRZENNEJ OZDOBY BOŻONARODZENIOWEJ,
• Praca może być wykonana z dowolnych materiałów i ozdobiona elementami zdobniczymi,
• oceniane będą tylko prace robione indywidualnie,
• prace powinny być wykonane własnoręcznie,
• każda praca musi być opisana imieniem i nazwiskiem autora,
• uczestnik konkursu wraz z pracą składa formularz zgłoszeniowy,
IV. KATEGORIE WIEKOWE
• uczniowie klas I-III szkoły podstawowej
• uczniowie klas IV-VII szkoły podstawowej
V. USTALENIA ORGANIZACYJNE
• prace należy przesyłać lub dostarczyć osobiście do placówki organizatora do 12 grudnia
2017r.(do świetlicy szkolnej)
• organizatorzy powołają komisję, która oceni dostarczone prace i wyłoni zwycięzców
• dostarczone prace przechodzą na rzecz organizatora.
V. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU
 Oceny prac zgłoszonych do konkursu i wyboru laureatów konkursu dokonuje jury
powołane przez organizatora.
 Jury dokona wyboru laureatów zgodnie z ustalonymi przez siebie kryteriami, biorąc pod
uwagę w szczególności: adekwatność z tradycjami zdobnictwa, walory artystyczne prac,
pomysł na pracę.
 Decyzje jury odnośnie wyboru Laureatów są ostateczne i nie przysługuje od nich
odwołanie.
VI. NAGRODY I WYRÓŻNIENIA.
Organizator przewiduje uhonorowanie autorów najlepszych prac nagrodami, dyplomami
i wyróżnieniami.
VII. OGŁOSZENIE WYNIKÓW ORAZ PODSUMOWANIE KONKURSU.
Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 30
w Dąbrowie Górniczej do dnia 14 grudnia (www.zs7dg.tvtom.pl/). Dla zwycięzców
przewidziane są nagrody, wyróżnienia i dyplomy.
VII. UWAGI.
 Prace niezgodne z regulaminem nie będą oceniane.
 Prace nie będą zwracane i przechodzą na własność organizatora konkursu.
 Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie i publikowanie podanych swoich danych
osobowych dla celów związanych z realizacją konkursu zgodnie z przepisami ustawy
o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U z 2002 r. Nr 101, poz.
926 z późn. zm.). Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny
do uczestnictwa w konkursie.
 Nadesłanie prac jest równoważne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu
i oświadczeniem, że prace zgłoszone na konkurs zostały wykonane osobiście
z zachowaniem wszelkich praw autorskich osób trzecich.
Osoby odpowiedzialne: Jolanta Kwiecień, Aneta Piątkowska, Izabella Mrożek.

FO RMULA RZ ZGŁO SZE N IO WY
MIE JSKIE GO KON KURSU ŚWIE TLICOWE GO
„ 100 POMYSŁÓ W N A O ZDO BĘ ŚWIĄT ECZN Ą - BO ŻO NA RODZEN IO WĄ”

Formularz wypełnić należy czytelnie – ręcznie (drukowanymi literami) lub elektronicznie.
CZEŚĆ I – Informacje o autorze pracy konkursowej
Imię
Nazwisko
Wiek autora

Nazwa, adres i telefon
szkoły kierującej pracę na
konkurs

Nazwa szkoły…………………………………………………………
Adres szkoły…………………………………………………………..
Telefon…………………………………………………………………

Imię i nazwisko opiekuna
pracy
Imię
Nazwisko
Wiek autora

Nazwa, adres i telefon
szkoły kierującej pracę na
konkurs

Nazwa szkoły…………………………………………………………
Adres szkoły…………………………………………………………..
Telefon…………………………………………………………………

Imię i nazwisko opiekuna
pracy
Imię
Nazwisko
Wiek autora

Nazwa, adres i telefon
szkoły kierującej pracę na
konkurs
Imię i nazwisko opiekuna
pracy

Nazwa szkoły…………………………………………………………
Adres szkoły…………………………………………………………..
Telefon…………………………………………………………………

CZEŚĆ II – Oświadczenia autora pracy konkursowej
Oświadczam, że wszystkie dane podane w niniejszym formularzu są prawdziwe.
Oświadczam, że jestem jedynym autorem zgłoszonej pracy, ponoszę wyłączną odpowiedzialność za
ewentualne naruszenie praw autorskich osób trzecich w przedłożonej pracy, a także przyjmuję wszystkie
warunki Konkursu zawarte w Regulaminie.
Wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie moich danych osobowych w celach niezbędnych do
realizacji i promocji Konkursu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz na podawanie do wiadomości publicznej
mojego imienia i nazwiska w związku z udziałem w niniejszym Konkursie we wszelkich ogłoszeniach,
zapowiedziach i informacjach o Konkursie i jego wynikach, w tym na opublikowanie moich danych
osobowych na stronach internetowych. Jednocześnie oświadczam, że jestem świadomy dobrowolności
podania danych oraz, że zostałem poinformowany o prawie wglądu do moich danych oraz możliwości ich
poprawiania.
………………………............................

czytelny podpis autora pracy
Oświadczam, że wszystkie dane podane w niniejszym formularzu są prawdziwe.
Oświadczam, że jestem jedynym autorem zgłoszonej pracy, ponoszę wyłączną odpowiedzialność za
ewentualne naruszenie praw autorskich osób trzecich w przedłożonej pracy, a także przyjmuję wszystkie
warunki Konkursu zawarte w Regulaminie.
Wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie moich danych osobowych w celach niezbędnych do
realizacji i promocji Konkursu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz na podawanie do wiadomości publicznej
mojego imienia i nazwiska w związku z udziałem w niniejszym Konkursie we wszelkich ogłoszeniach,
zapowiedziach i informacjach o Konkursie i jego wynikach, w tym na opublikowanie moich danych
osobowych na stronach internetowych. Jednocześnie oświadczam, że jestem świadomy dobrowolności
podania danych oraz, że zostałem poinformowany o prawie wglądu do moich danych oraz możliwości ich
poprawiania.
………………………............................

czytelny podpis autora pracy
Oświadczam, że wszystkie dane podane w niniejszym formularzu są prawdziwe.
Oświadczam, że jestem jedynym autorem zgłoszonej pracy, ponoszę wyłączną odpowiedzialność za
ewentualne naruszenie praw autorskich osób trzecich w przedłożonej pracy, a także przyjmuję wszystkie
warunki Konkursu zawarte w Regulaminie.
Wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie moich danych osobowych w celach niezbędnych do
realizacji i promocji Konkursu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz na podawanie do wiadomości publicznej
mojego imienia i nazwiska w związku z udziałem w niniejszym Konkursie we wszelkich ogłoszeniach,
zapowiedziach i informacjach o Konkursie i jego wynikach, w tym na opublikowanie moich danych
osobowych na stronach internetowych. Jednocześnie oświadczam, że jestem świadomy dobrowolności
podania danych oraz, że zostałem poinformowany o prawie wglądu do moich danych oraz możliwości ich
poprawiania.
………………………............................

czytelny podpis autora pracy

