REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO
"Historia życia Ojca Konrada Stolarka"

I.1. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa w Rychtalu.
2. Konkurs zorganizowany jest z okazji nadania Szkole Podstawowej w
Rychtalu imienia Ojca Konrada Stolarka.
II. 1. Celem Konkursu jest:

Zainteresowanie dzieci i młodzieży życiem i działalnością Ojca
Konrada Stolarka.


Przypomnienie ważnej karty historii Polski.


Promocja wartości patriotyzmu, znaczenie służby drugiemu
człowiekowi i Ojczyźnie.


Konfrontacja twórczości dzieci i młodzieży.

III. 1. Konkurs skierowany jest do uczniów klas 1-8 szkoły podstawowej oraz 3
klas gimnazjalnych.
2. Konkurs rozstrzygnięty zostanie w trzech kategoriach wiekowych:
- kategoria - klasy I-III
- kategoria - klasy IV-VI
- kategoria - klasy VII - VIII oraz oddziały gimnazjalne.
3. Informacje o konkursie oraz Regulamin Konkursu opublikowane są na
stronie internetowej Szkoły Podstawowej w Rychtalu.
IV. 1. Uczestnik Konkursu ma za zadanie wykonać pracę plastyczną w dowolnej
technice, na kartce formatu A3 /praca płaska/.
2. Prace biorące udział w Konkursie powinny obrazować życie i bohaterską
działalność Ojca Konrada Stolarka.
3. Do udziału w konkursie można zgłaszać jedynie prace przygotowane
samodzielnie, wyklucza się prace zbiorowe. Każdy uczestnik może zgłosić tylko
jedną pracę konkursową.

4. Do pracy plastycznej należy dołączyć metryczkę / załącznik do
Regulaminu nr 1
5. Uczestnictwo w konkursie jest równocześnie wyrażeniem zgody na
przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu oraz na publikację
pracy w dowolnej formie.
6. Przekazane prace stają się własnością Organizatora.
7. Prace opatrzone metryczką należy dostarczyć do Szkoły Podstawowej
(p.
Marlena Opac, p. Bożena Wiercińska – Woźniczka) w terminie do
08
kwietnia 2019 roku.
V. 1. Oceny prac dokona komisja powołana przez Organizatora.
2. Organizatorzy przewidują dyplomy i nagrody rzeczowe dla Laureatów
Konkursu.
3. Wystawa pokonkursowa przewidziana jest na termin obchodów
uroczystości nadania imienia Szkole Podstawowej w Rychtalu.

Załącznik nr1

SZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY
"Historia życia Ojca Konrada Stolarka"

METRYCZKA PRACY
TYTUŁ PRACY

IMIĘ I NAZWISKO
AUTORA PRACY
KATEGORIA WIEKOWA (kl.I-III,
kl. IV-VI, kl. VII-VIII oraz oddziały
gimnazjalne)
Oświadczam, że zostałem zapoznany z regulaminem i bez zastrzeżeń przyjmuję jego postanowienia.
Oświadczam, że praca zgłoszona do konkursu stanowi efekt samodzielnej pracy uczestnika konkursu.
Wyrażam zgodę na wielokrotne wykorzystywanie pracy i na przetwarzanie moich danych osobowych przez
organizatora na potrzeby konkursu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

…………………………………………………………….
Podpis autora pracy

……………………………………………………………..
Podpis rodzica lub prawnego opiekuna

METRYCZKĘ PROSIMY PRZYKLEIĆ NA REWERSIE PRACY KONKURSOWEJ.

