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Regulamin szkolnego konkursu plastycznego
- „Biały Orzeł”
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
I. Konkurs organizowany jest pod nazwą „ Biały Orzeł” dalej zwany „Konkursem”.
II. Organizatorem Konkursu jest Świetlica Szkoły Podstawowej nr 3 im. Janusza
Kusocińskiego w Legionowie.
III. Konkurs zostanie przeprowadzony w terminie: 15 października – 5 listopada 2020 roku.
IV. Cele Konkursu:
1. Zainteresowanie uczniów historią niepodległości Polski.
2. Kształtowanie świadomości narodowej i szacunku wobec Ojczyzny.
3. Rozwijanie kreatywności dzieci w zakresie technik sztuki plastycznej.
4. Przygotowanie uczniów do aktywnego uczestnictwa w kulturze.
II. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas 0 – 3 Szkoły Podstawowej nr 3 im. Janusza
Kusocińskiego w Legionowie.
2. Każdy uczestnik może zgłosić do Konkursu jedną, wcześniej niepublikowaną, samodzielnie
wykonaną pracę.
3. Praca powinna zawierać opis na odwrocie: nazwisko, imię, klasa. Każdy uczestnik
powinien dołączyć do swojej pracy: oświadczenie i zgodę Rodziców.
4. Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch kategoriach wiekowych:
- uczniowie szkoły podstawowej kl. 0 – 1,
- uczniowie szkoły podstawowej kl. 2 -3.
5. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków niniejszego
regulaminu.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do zaprezentowania prac na wystawach,
prezentacjach, lokalnej prasie i stronie internetowej.

III. ZASADY KONKURSU
1.. Każdy uczestnik Konkursu wykonuje jedna pracę plastyczną - Godło Rzeczypospolitej
Polskiej- orzeł biały w koronie na czerwonym polu.
2. Technika i forma pracy.
a)Technika: dowolna płaska (np. rysunek, malarstwo, wycinanka, wydzieranka, collage,
pastele, origami itp.).
b)Format Pracy: A-4 lub A-3, kartka typu brystol, blok techniczny.
3. Termin i miejsce składania prac.
Prace oddajemy do 5 listopada 2020 roku (czwartek) do ŚWIETLICY sala 23.

4. Kryteria oceny pracy:
- estetyka pracy,
- stopień trudności,
- samodzielność wykonania,
-kreatywność w ujęciu tematu.
Prace niespełniające zasad regulaminu nie będą brane pod uwagę.

5. Jury i nagrody:
- prace będą oceniane przez jury powołane przez Dyrektora szkoły podstawowej nr 3 im.
Janusza Kusocińskiego w Legionowie;
- laureaci otrzymają dyplomy i nagrody książkowe,
- wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej szkoły,
- wystawa prac konkursowych odbędzie się po 5 listopada 2020 roku na korytarzu szkolnym.
IV. DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW
Administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 3 im.
Janusza Kusocińskiego w Legionowie.
V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.Prace zgłoszone do Konkursu przechodzą na własność Organizatora.
2.Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie internetowej szkoły.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie rozstrzyga Organizator.
4. Nauczyciel odpowiedzialny za organizację konkursu – p. Aneta Szachna.
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ZGODA RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO
………..................……......................
(miejscowość, data)

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka
…………………………………………………………………..…………………………….
(imię i nazwisko niepełnoletniego uczestnika konkursu)

którego jestem prawnym opiekunem, w Konkursie Plastycznym „ Biały Orzeł”
…………………………………………
Podpis rodziców/ opiekunów prawnych

Oświadczam, iż zapoznałem/zapoznałam się z treścią Regulaminu i akceptuję jego
postanowienia.
…………………………………………………..
Podpis rodziców/ opiekunów prawnych

Oświadczam, że zgodnie z art. 6 pk1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych
osobowych
mojego
dziecka
…………………………………………………..….
w celu udziału w konkursie „Biały Orzeł” , którego organizatorem jest Szkoła Podstawowa
nr 3 im. Janusza Kusocińskiego w Legionowie
………………………………………….……
Podpis rodziców/ opiekunów prawnych

