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WOJEWÓDZKI KONKURS PLASTYCZNO- FOTOGRAFICZNY
XII EDYCJA
PT. „KRAJOBRAZ Z KOPALNIANYM SZYBEMŚLĄSK NASZA MAŁA OJCZYZNA”

CELE KONKURSU:
1. Promowanie regionalności wśród uczniów śląskich szkół:
 rozbudzenie zainteresowania regionem zamieszkania,
 zwrócenie uwagi na charakterystyczne elementy krajobrazu Śląska lub interesujące
obiekty miast śląskich,
 poznanie śląskich legend.
2. Rozwijanie i prezentacja uzdolnień plastycznych uczniów śląskich szkół podstawowych.
REGULAMIN :
1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych w dwóch kategoriach
wiekowych:
 uczniowie klas I-III
 uczniowie klas IV-VII
Uczniowie klas I-III wykonują pracę plastyczną ilustrującą wybraną legendę śląską.
Na odwrocie pracy należy zamieścić tytuł legendy i jej autora.
Pracę plastyczną można wykonać techniką dowolną w formacie A4.
Uczniowie klas IV-VII wykonują pracę plastyczną lub zdjęcie ukazujące
charakterystyczne i ciekawe elementy krajobrazu śląskiego.
Pracę plastyczną można wykonać techniką dowolną w formacie A3, natomiast zdjęcie
w formacie A5.
Prace wykonane w innym formacie nie będą brane pod uwagę.
Każda szkoła może nadesłać maksymalnie 10 prac.

2.

W ocenie prac brane będą pod uwagę:
 oryginalność techniki plastycznej
 ciekawe ujęcie tematu
 estetyka wykonanej pracy

3.

Praca powinna zawierać na odwrocie czytelne informacje: imię, nazwisko, wiek
uczestnika, imię i nazwisko opiekuna, nazwę, nr szkoły, telefon i miejscowość, adres
e-mail szkoły oraz zgodę rodziców/opiekunów na przetwarzanie danych osobowych
oraz fotografowanie prac i uczestników konkursu w celu promocji ww. Konkursu
przez Organizatora. (Ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29 sierpnia 1997r.
Dz. U. Nr 133 z późn. Zmianami.)

4.

Nadesłanie prac na konkurs jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na jej ekspozycję
wraz z imieniem i nazwiskiem autora i opiekuna plastycznego (załącznik – zgoda na
przetwarzanie danych osobowych i zgoda na wykorzystanie wizerunku uczestnika)

5.

Prace należy dostarczyć do ZSP 11 w Gliwicach w terminie do 10 grudnia 2021 r.
( liczy się data dotarcia pracy do ZSP 11 w Gliwicach ).

6.

Prace konkursowe nie będą zwracane i przechodzą na własność organizatorów.

7.

Dla laureatów w każdej kategorii wiekowej przewidziane są dyplomy i nagrody, a dla
opiekunów podziękowania.

8.

Najciekawsze prace zostaną wyeksponowane na wystawie pokonkursowej.

9.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 22 grudnia 2021 r.

10.

Lista laureatów zostanie umieszczona na stronie internetowej ZSP 11 w Gliwicach.

11.

Dyplomy i nagrody zostaną dostarczone pocztą.

Organizatorki konkursu:
mgr Grażyna Koniarska
mgr Karolina Jurczuk
mgr Jolanta Willner

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych mojego
dziecka
imię i nazwisko.............................................................................................................................
kl. ...................
Adres szkoły, do której uczęszcza uczestnik:
.......................................................................................................................................................
na potrzeby przeprowadzenia
XII WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU PLASTYCZNO - FOTOGRAFICZNEGO
PT. „KRAJOBRAZ Z KOPALNIANYM SZYBEM – ŚLĄSK NASZA MAŁA
OJCZYZNA”
1. Zostałem/- am poinformowany/- a o celu zbierania danych osobowych mojego dziecka.
2. Jestem świadomy/a uprawnień przysługujących mi na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 3 ustawy
z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 2002 r. Nr 101 poz.926 z późn.
zm.) tj. o prawie dostępu do treści tych danych oraz ich poprawiania i uzupełniania.
...................................................
miejscowość i data

.........................................
czytelny podpis opiekuna prawnego

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU
Udzielam ZSP 11 w Gliwicach nieodwołalnego i nieodpłatnego prawa
wielokrotnego wykorzystywania zdjęć z wizerunkiem mojego dziecka.
......................................................................................................................................................
imię i nazwisko ucznia
......................................................................................................................................................
Adres szkoły, do której uczęszcza uczestnik:
bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania.
Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i powielanie wykonanych zdjęć w trakcie
konkursu i wystawy prac laureatów, za pośrednictwem dowolnego medium wyłącznie w celu
zgodnym z prowadzoną przez ZSP 11 działalnością.
................................................................................................................................
miejscowość i data oraz czytelny podpis obojga rodziców/opiekunów prawnych

------------------------------------------------------------------------------------------------KARTA ZGŁOSZENIOWA
Imię i nazwisko uczestnika
Wiek
Imię i nazwisko opiekuna
Nazwa, nr szkoły
Telefon adres e-mail szkoły
Miejscowość

