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Regulamin szkolnego konkursu plastycznego
„Świąteczne ozdoby bożonarodzeniowe”
I. Postanowienia ogólne
I. Organizatorem Konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 3 im. Janusza Kusocińskiego w
Legionowie. Koordynatorem konkursu jest pani Agata Obłuska.
II. Konkurs zostanie przeprowadzony w terminie: 3.12. 2020 roku -18.12.2020 roku.
III. Konkurs jest realizowany w formie elektronicznej.
IV. Cele Konkursu:
1.Rozwijanie wyobraźni oraz pobudzenie aktywności twórczej.
2.Rozwijanie wrażliwości estetycznej i plastycznej.
3.Stworzenie płaszczyzny do prezentacji własnych dokonań twórczych.
4.Kultywowanie tradycji własnoręcznego wykonywania ozdób bożonarodzeniowych.
5.Umożliwianie przedstawienia własnej wizji, nastroju oraz tradycji Świąt Bożego
Narodzenia.

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 pracę.
3.W wykonaniu pewnych montażowych i technicznych elementów pracy może pomagać osoba
dorosła.
4. Uczestnik przesyła czytelne i wyraźne zdjęcie pracy organizatorowi konkursu. Praca
powinna zawierać opis : nazwisko, imię, klasa. Każdy uczestnik powinien dołączyć do swojej
pracy: oświadczenie i zgodę Rodziców.
4. Konkurs zostanie przeprowadzony w 4 kategoriach wiekowych:
- uczniowie szkoły podstawowej kl. 0,
- uczniowie szkoły podstawowej kl. 1,
- uczniowie szkoły podstawowej kl. 2,
-uczniowie szkoły podstawowej kl. 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 – ozdobę bożonarodzeniową.
2. Technika i forma pracy.
a)Technika: dowolna.
b)Forma pracy- przestrzenna bombka , zawieszka choinkowa, stroik świąteczny, świecznik
lub inny wolno stojący element świąteczny związany z tradycjami bożonarodzeniowymi.
c)uczestnik konkursu wysyła czytelne i wyraźne zdjęcie swojej pracy na adres
agata.obluska@sp3legionowo.pl.
d)w wiadomości należy podać dane uczestnika konkursu.
3. Termin i miejsce składania prac.
Zdjęcia prac wysyłamy do 18 grudnia 2020 roku na adres agata.obluska@sp3legionowo.pl.

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 22 grudnia 2020 roku,
- wystawa prac konkursowych odbędzie się na stronie internetowej szkoły oraz Facebooku
szkolnym 22 grudnia 2020 roku.

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. Agata Obłuska.

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Janusza Kusocińskiego
ul. Wł. Broniewskiego 7
05-120 Legionowo
tel. 22 774 55 29
e-mail: sp3.legionowo@onet.pl www.sp3.legionowo.pl

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 „ Świąteczne ozdoby
bożonarodzeniowe”.
…………………………………………
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 „”Świąteczne ozdoby bożonarodzeniowe” , którego
organizatorem jest Szkoła Podstawowa nr 3 im. Janusza Kusocińskiego w Legionowie.
………………………………………….……
Podpis rodziców/ opiekunów prawnych

