REGULAMIN II GMINNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO
„POD ZNAKIEM ORŁA BIAŁEGO”
Biało-czerwona flaga, godło z Białym Orłem w koronie i „Mazurek Dąbrowskiego”
to symbole polskiej państwowości. To znaki najważniejsze, wyrażające naszą tożsamość.
Konkurs plastyczny „Pod znakiem Orła Białego” związany jest ze zbliżającą się
uroczystością Dnia Patrona Publicznej Szkoły Podstawowej w Kiełczewicach Górnych.

Cel konkursu
1. Konkurs ma na celu:
➢ rozwijanie zainteresowania znaczeniem polskich symboli narodowych wśród
dzieci i młodzieży,
➢ krzewienie wśród dzieci i młodzieży postaw patriotycznych związanych z historią
orła - symbolu, godła polskiego
➢ popularyzację wiedzy o godle jako jednym z najważniejszych symboli państwa
polskiego od zarania dziejów do czasów współczesnych,
➢ motywowanie uczniów do rozwijania pasji historycznych i artystycznych,
➢ rozwijanie kreatywności plastycznej dzieci i młodzieży,
➢ zaangażowanie nauczycieli, dzieci i młodzieży w propagowanie pozytywnego
wzorca nowoczesnego patriotyzmu.
2. W wyniku konkursu wyłonieni i nagrodzeni zostaną autorzy najciekawszych prac
plastycznych o tematyce wskazanej w regulaminie z uwzględnieniem kryteriów,
o których mowa w regulaminie.
Organizatorzy konkursu
1. Organizatorem konkursu jest Publiczna Szkoła Podstawowa im. Orła Białego
w Kiełczewicach Górnych.
2. Opiekunami konkursu są Katarzyna Tuzimska (tel. 512-293-043) i Leszek Asyngier.
Uczestnicy konkursu
1. Konkurs skierowany jest do wszystkich uczniów ze szkół podstawowych z terenu
Gminy Strzyżewice.
2. Prace oceniane będą w następujących kategoriach:
➢ oddział przedszkolny
➢ klasy I-III
➢ klasy IV-VIII
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Praca konkursowa powinna spełniać następujące kryteria:
➢ temat pracy konkursowej – wizerunek orła białego. Prace mogą przedstawiać
artystyczne wizje autorów z zachowaniem szacunku dla godła państwowego;
➢ format pracy konkursowej dla kategorii:
• oddział przedszkolny oraz kl. I-III – praca plastyczna w dowolnej technice, w
formie płaskiej A4;
• klasy IV-VIII – praca plastyczna w dowolnej technice, w formie płaskiej,
format A4 lub A3 (do wyboru);
➢ praca powinna być wykonana samodzielnie przez pojedynczego autora;
➢ na odwrocie pracy powinna być zamieszczona metryczka zawierająca imię i nazwisko
autora oraz klasę i szkołę do której uczęszcza, a także imię i nazwisko nauczyciela
pod opieką którego praca została przygotowana;
➢ jedna szkoła/placówka może zgłosić nie więcej niż po 6 prac z każdej kategorii
wiekowej.
Warunki udziału w konkursie
1. Udział w konkursie i podanie danych związanych z udziałem w nim są całkowicie
dobrowolne.
2. Zgłoszenie pracy konkursowej jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
3. Prace konkursowe należy dostarczyć do opiekuna konkursu do 12 listopada 2019 r.
4. Rozstrzygnięcie konkursu oraz wręczenie nagród nastąpi dnia 15 listopada 2019 r.
5. Prace konkursowe nie podlegają zwrotowi i przechodzą na własność organizatora
konkursu. Ze zgromadzonych prac zostanie wykonana wystawa.
Dane osobowe
1. Przystępując do konkursu, uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przez
organizatora jego danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia konkursu
i realizacji jego celów, na warunkach określonych w ustawie z 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych,
2. W konkursie wezmą udział tylko prace spełniające warunki wskazane w regulaminie.
Prace bez opisu sporządzonego według zasad wyznaczonych w regulaminie,
zniszczone, zrolowane, niezgodne z tematyką, wykonane w innym formacie nie
wezmą udziału w konkursie.
Komisja konkursowa
1. Prace konkursowe spełniające wymogi regulaminu poddane zostaną ocenie przez
komisję konkursową powołaną przez organizatora.
2. Prace będą oceniane z zastosowaniem następujących kryteriów:
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➢ zgodność pracy z tematem konkursu,
➢ oryginalność/kreatywność,
➢ walory artystyczne, m.in. kompozycja, kolorystyka, technika wykonania.
3. Spośród prac konkursowych spełniających wymogi regulaminu komisja konkursowa
przyznaje I II i III miejsce w każdej kategorii. Istnieje także możliwość przyznania
wyróżnień.
3. Laureaci otrzymają pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe, których rodzaj
i wartość określi organizator konkursu.
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Załącznik nr 1
Karta Zgłoszenia
II GMINNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO „POD ZNAKIEM ORŁA BIAŁEGO”

1.

Imię i nazwisko autora pracy

.....................................................................................................................................................
2.

Klasa do której uczęszcza autor pracy

…..................................................................................................................................................
3.

Dane szkoły

.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................

4.

Imię i nazwisko opiekuna, pod opieką którego praca została przygotowana

......................................................................................................................................................
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Załącznik nr 2

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu
oraz na upowszechnianie wizerunku

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez PSP im. Orła Białego w
Kiełczewicach Górnych

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................
(imię i nazwisko, nazwa, adres i e- mail szkoły)
w celu organizacji i przeprowadzenia II Gminnego Konkursu Plastycznego „Pod znakiem
Orła Białego”, zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt.1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych oraz od dnia 25 maja 2018 r. zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/678 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/ WE (RODO) celem
udziału w Konkursie w zakresie imienia i nazwiska, adresu, e mail, nazwy szkoły.
Ponadto zgodnie z ww. aktami prawnymi oraz z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych wyrażam zgodę, bez dodatkowego wynagrodzenia, na
wykorzystanie wizerunku, imienia i nazwiska, miejsca nauki, mojego o dziecka w przypadku
wyłonienia go jako laureata Konkursu bądź w przypadku otrzymania wyróżnienia w
Konkursie. Niniejsza zgoda dotyczy w szczególności wykorzystania wizerunku poprzez
zamieszczenie fotografii, danych osobowych w postaci imienia i nazwiska oraz miejsca nauki
uczestnika konkursu, na stronie internetowej organizatora lub w lokalnej prasie.
.

…………..…………...................................................
Data i podpis rodzica/opiekuna prawnego uczestnika
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