Regulamin X-go, jubileuszowego,
międzygminnego konkursu plastycznego:

„PROJEKT KARTKI WIELKANOCNEJ“
Pomimo trudnej sytuacji epidemicznej serdecznie zapraszamy do udziału w
konkursie na kartkę wielkanocną. Niestety, w poprzednim roku nie udało się
dokończyć konkursu, jednak mamy nadzieję, że tym razem się uda. Warto
w tym specyficznym czasie zadbać o trochę normalności i, pomimo zdalnego
nauczania, zachęcić dzieci do własnoręcznego wykonania kartek.
1. ORGANIZATOR:
Szkoła Podstawowa nr 12 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Rybniku,
osoba odpowiedzialna: Stanisława Podleśny
2. CELE KONKURSU:
-

kształtowanie wyobraźni plastycznej dziecka;

-

rozwijanie zdolności manualnych;

-

prezentacja talentów plastycznych;

-

rozwijanie
wrażliwości
Wielkanocnych;

estetycznej

inspirowanej

tradycjami

Świąt

3. UCZESTNICY:
-

uczniowie szkół podstawowych (klasy I-VIII);

4. WARUNKI KONKURSU:
-

format: kartka formatu A4 złożona na połowę (oceniana będzie strona
frontowa, nie wnętrze kartki);

-

dowolna technika i sposób wykonania (na karton naklejane wycinanki,
wydzieranki, makaron, odlewy gipsowe, tkaniny, materiały użytkowe itp.) oprócz
grafiki komputerowej;

-

prace należy wykonać indywidualnie oraz samodzielnie;

-

kartki powinny być zabezpieczone przed zniszczeniem (np. po włożeniu do
koperty), prace uszkodzone nie będą oceniane;

-

każdy uczestnik może przedstawić tylko jedną pracę;

-

każda szkoła może dostarczyć dowolną ilość prac;

-

prace na konkurs muszą być opisane na załączonej metryczce (załącznik 2)
przyklejonej z tyłu pracy (prosimy o czytelne wypełnianie lub wydruk
komputerowy)

5. TERMINY:
-

prace należy dostarczyć do 09.04.2021r (piątek) do Szkoły Podstawowej nr
12 w godzinach od 7:00-16:00, lub przesłać na adres szkoły (ul. Buhla 3, 44-217
Rybnik – organizator nie zwraca kosztów przesyłki). W przedsionku szkoły
będzie wystawione specjalne pudełko.

-

o wynikach konkursu i terminie odbioru nagród laureaci zostaną powiadomieni
telefonicznie. Wyniki zostaną umieszczone również na stronie internetowej
szkoły. Ze względu na sytuację epidemiczną nie będzie uroczystego rozdania
nagród.

6. OCENA PRAC:
1) kryteria oceny:
-

nawiązanie do tradycji Świąt Wielkanocnych;

-

pomysłowość i oryginalność prac;

-

samodzielność;

-

estetyka wykonania;

-

wrażenie artystyczne;

2) nagrody i dyplomy zostaną przyznane w dwóch kategoriach:
-

uczniowie klas I-III;

-

uczniowie klas IV-VIII;

7. WYSTAWA PRAC:
najciekawsze prace zostaną zamieszczone na wystawie pokonkursowej w Szkole
Podstawowej nr 12 na dolnym korytarzu oraz na stornie internetowej szkoły
8. UWAGI:


udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją regulaminu;



prace niezgodne z regulaminem lub oddane po terminie nie będą oceniane;



prace konkursowe przechodzą na własność Szkoły Podstawowej nr 12



organizator zastrzega sobie prawo do publikowania i prezentacji prac
konkursowych bez wypłacania honorarium autorowi;



uczestnictwo w konkursie jest jednocześnie zgodą na publikację pracy na
stronie internetowej szkoły;



dodatkowych informacji udziela Stanisława Podleśny (tel.: 0502637181)



organizator nie wysyła nagród pocztą; laureaci będą mogli odebrać je w
sekretariacie szkoły



każdy uczestnik powinien zapoznać
zamieszczoną w załączniku 1.



konkurs jest finansowany z Budżetu Obywatelskiego na 2020r

się

z

klauzulą

informacyjną

załącznik 1.
KLAUZULA INFORMACYJNA
DLA UCZESTNIKÓW KONKURSU:

„PROJEKT KARTKI WIELKANOCNEJ“
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
z dnia 27 kwietnia 2016 r. ( RODO ) administratorem danych osobowych uczestników
konkursu „Projekt kartki wielkanocnej” jest ZSP nr 12 w Rybniku. Podane dane
osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia konkursu: „Projekt kartki
wielkanocnej” Zgodnie z art. 6 ust 1 pkt. c RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do
wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
1. Dane osobowe uczestnika konkursu: „Projekt kartki wielkanocnej” będą
przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego powyżej celu
przetwarzania;
2. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo
wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu
na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed
jej cofnięciem;
3. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do PUODO, gdy uzna, iż przetwarzanie
danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych RODO;
4. Podanie danych osobowych wynika z § 5 Rozporządzenia Ministra Edukacji
Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji oraz
sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad ( Dz. U. z 2002r nr 13
poz. 125 ze zm.). Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak
możliwości wydania dyplomu laureatom konkursu.

załącznik 2
Międzygminny konkurs plastyczny „Projekt kartki wielkanocnej”
Imię i nazwisko autora pracy:

Klasa (nie wiek):

Pieczątka szkoły (lub pełna nazwa szkoły): Imię i nazwisko nauczyciela, opiekuna
artystycznego(ew. numer telefonu):

Międzygminny konkurs plastyczny „Projekt kartki wielkanocnej”
Imię i nazwisko autora pracy:

Klasa (nie wiek):

Pieczątka szkoły (lub pełna nazwa):

Imię i nazwisko nauczyciela, opiekuna
artystycznego(ew. numer telefonu):

Międzygminny konkurs plastyczny „Projekt kartki wielkanocnej”
Imię i nazwisko autora pracy:

Klasa (nie wiek):

Pieczątka szkoły (lub pełna nazwa):

Imię i nazwisko nauczyciela, opiekuna
artystycznego(ew. numer telefonu):

