REGULAMIN KONKURSU NA PLAKAT PROMUJĄCY ZDROWY STYL ŻYCIA
pt. „Czas na zdrowie”
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Szkoła Podstawowa nr 4 w Grodzisku Mazowieckim
1. Propagowanie wiedzy na temat zdrowego stylu życia.
2. Kształcenie umiejętności posługiwania się środkami komunikacji niewerbalnej.
3. Rozwijanie wyobraźni i pobudzanie aktywności twórczej
Uczniowie klas I-V szkół podstawowych z Gminy Grodzisk Mazowiecki
Wykonanie plakatu promującego zdrowy styl życia
Plakat formatu A2
Technika dowolna lub techniki mieszane.
Prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych:
1. Klasy I – III
2. Klasy IV –V
1. Przyjmowanie prac konkursowych do 31 marca 2020 r.
2. Ogłoszenie wyników konkursu: 20 kwietnia 2020 r.
3. Wręczenie nagród i wyróżnień : 29 kwietnia 2020 r. podczas konferencji
organizowanej przez organizatora
1. Prace należy opatrzyć metryczką * umieszczoną na odwrocie, zawierającą: imię i
nazwisko autora, klasę oraz nazwę szkoły. Opisy powinny być wykonane w sposób
czytelny.
2. Prace wykonane grupowo nie będą oceniane.
3. Jeden uczestnik może oddać na konkurs tylko jedną pracę.
4. Prace niezgodne z regulaminem lub oddane po terminie nie będą brane pod uwagę.
1. Jury powołane przez organizatora dokona oceny prac według następujących
kryteriów:
- indywidualny i twórczy pomysł,
- oryginalność środków wyrazu: kompozycja, gama kolorystyczna, technika
wykonania,
- estetyka wykonania prac.
2. Jury przyzna nagrody i wyróżnienia.
3. Autorzy nagrodzonych prac otrzymają nagrody rzeczowe. Autorzy wyróżnionych
prac otrzymają upominki.
4. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy.
5. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej:
www.sp4grodzisk.home.pl, gdzie podane zostaną imiona i nazwiska osób
nagrodzonych i wyróżnionych.
1. Wszystkie prace biorące udział w konkursie pozostaną własnością organizatora.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji prac biorących udział w
konkursie.
3. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.
Na odwrocie pracy powinna się znaleźć zgoda rodziców na udział dziecka w
konkursie.**

*
Załącznik nr 1

do regulaminu konkursu plastycznego
„Czas na zdrowie”
Metryczka pracy plastycznej
Imię i nazwisko autora pracy
Wiek, klasa
Nazwa szkoły, do której uczęszcza
uczestnik konkursu, telefon

Załącznik nr 2

**
Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka ....................................................................................................................................
(imię i nazwisko, klasa, szkoła)
w konkursie plastycznym na temat zdrowego stylu życia pt. ,,Czas na zdrowie”, organizowanym przez Szkołę Podstawową nr
4 w Grodzisku Maz. Rozumiem i w pełni akceptuję regulamin.
Oświadczam, jako przedstawiciel ustawowy autora utworu, że utwór jest autorstwa mojego dziecka i w żaden sposób nie
narusza praw osób trzecich.
Oświadczam, że bezterminowo, nieodpłatnie oraz w sposób nieograniczony ilościowo i terytorialnie przenoszę na
organizatora wszelkie autorskie prawa majątkowe do pracy plastycznej, zgłoszonej na konkurs, na wszystkich polach
eksploatacji, o których mowa w art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.
U. z 2019 r. poz. 1231).
Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie przez Szkołę Podstawową nr 4 w Grodzisku Mazowieckim, danych
osobowych mojego dziecka, w celu organizacji konkursu. Moja zgoda ważna jest teraz i w przyszłości pod warunkiem braku
zmiany celu przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, żądania usunięcia danych,
żądania zaprzestania przetwarzania danych lub wycofania zgody.

……………………..…………………………
(podpisy rodziców/prawnych opiekunów)

