Regulamin świetlicowego konkursu plastycznego

„zaprojektuj swojego smerfa”

Organizator: Świetlica szkolna „Smerfny Zakątek” przy Szkole Podstawowej nr 42
z Oddziałami Integracyjnymi im. K. I. Gałczyńskiego w Warszawie, ul. Balkonowa 4.
Cele konkursu:


Pobudzenie twórczej wyobraźni dzieci. 




Poznawanie różnych technik plastycznych.



Rozbudzenie zainteresowania życiem szkolnej świetlicy.



Warunki konkursu:


Konkurs organizowany jest dla uczniów uczęszczających do świetlicy szkolnej.



Tematem pracy jest: „Zaprojektuj swojego Smerfa”.



Zadaniem uczestników jest samodzielne stworzenie pracy plastycznej na podany powyżej temat.



Praca może być wykonana dowolną, płaską techniką plastyczną. Obowiązuje format A3
lub A4.



Warunkiem przyjęcia pracy konkursowej jest przesłanie wypełnionego przez rodzica/opiekuna prawnego oświadczenia zawierającego zgodę na przetwarzanie danych
osobowych (Załącznik nr 2).



Ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną, prace należy zgłaszać wyłącznie
drogą elektroniczną, poprzez wykonanie zdjęcia lub skanu pracy plastycznej
i przesłanie jej wraz z oświadczeniem na adres e-mail: k.zielonka@sp42.warszawa.pl.



Prace będą oceniane w trzech kategoriach wiekowych kl. I-II, III-IV, V-VIII.

Kryteria oceny: samodzielność, estetyka wykonania, pomysłowość.

Oceny prac dokonają koordynatorzy konkursu.
















Laureaci za zajęcie I miejsca otrzymają nagrodę rzeczową, II i III miejsce nagrodzone
zostanie dyplomem.




Informacja o laureatach konkursu pojawi się na stronie internetowej szkoły do
18.12.2020 r.




Laureaci konkursu zobowiązani są dostarczyć oryginał pracy konkursowej do Organizatora do dnia 23 grudnia 2020 r. Na odwrocie pracy powinna znajdować się metryczka
wypełniona drukowanymi literami (Załącznik nr 1).



TERMIN PRZESYŁANIA PRAC: 14.12.2020 r.
Koordynatorzy konkursu: Katarzyna Zielonka, Marlena Maciejewska, Ewa Malasiewicz,
Anna Gnatowska, Aneta Rokosz, Agnieszka Duszyńska, Anna Turczyńska, Marcin Błachut.

Załącznik nr 1
Metryczka
Prosimy przykleić metryczkę na odwrocie pracy
PROSIMY WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI
Tytuł pracy:
……………………………………………………………………..
imię i nazwisko autora: …………………………………………..
klasa: ……………..

Załącznik nr 2
PROSIMY WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI
Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka …………………………………………………….
(imię i nazwisko) w konkursie plastycznym pt. „Zaprojektuj swojego Smerfa” organizowanym
przez Świetlicę w Szkole Podstawowej nr 42 im. K.I. Gałczyńskiego w Warszawie, ul. Balkonowa 4. Wyrażam świadomie i dobrowolnie zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie danych
osobowych mojego dziecka zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ((Dz. Urz. UE
L 119 z 4.05.2016, z późn. zm.) oraz Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. (D.U. poz. 1000).
…………………………………….
(Data i podpis opiekuna prawnego)

