Mikołajek po wakacjach konkurs plastyczny dla dzieci
1. Konkurs plastyczny "Mikołajek po
wakacjach" skierowany jest do wszystkich
uczniów szkół podstawowych powiatu
raciborskiego.
2. Organizatorem
konkursu
jest
Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi
im. Josepha von Eichendorffa przy ZSO nr 1 w Raciborzu.
3. Celem konkursu jest popularyzacja literatury krajów frankofońskich
wśród najmłodszych, rozwijanie ich zainteresowań plastycznych,
wzmacnianie czytelnictwa oraz krzewienie estetyki i kreatywności.
4. Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu pracy graficznej
wykonanej dowolną techniką płaską w formacie A4 tematycznie
związanej z Mikołajkiem i jego powrotem do życia szkolnego po
wakacjach.
5. Każdy uczeń może zgłosić do konkursu tylko jedną pracę.
6. Opis pracy powinien zawierać metryczkę: imię i nazwisko ucznia, klasę,
szkołę, nazwisko opiekuna, telefon lub email kontaktowy opiekuna
(załącznik nr 1).
7. Do pracy należy dołączyć również zgodę rodzica/opiekuna autora pracy
(załącznik nr 2). Dane osobowe uczestników będą wykorzystywane
wyłącznie w celach konkursowych.
8. Prace konkursowe zostaną ocenione w dwóch kategoriach:
a) I kategoria - klasy I-III
b) II kategoria - klasy IV-VI
9. Konkurs trwa od 01.10.2014 do 07.11.2014 r.
10. Na zwycięzców czekają „mikołajkowe” nagrody i dyplomy.
11. Prace należy przesłać lub dostarczyć osobiście na adres: ZSO nr 1 Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi, ul. Kasprowicza 11, 47-400
Racibórz - do 07.11.2014 r. do godz. 15:00.
12. Informacji o konkursie udziela pani Małgorzata Sokołowska –
m.sokołowska.lo1@gmail.com

Załącznik nr 1:
Metryczka uczestnika konkursu plastycznego

Mikołajek po wakacjach
........................................................................................................................
imię i nazwisko, klasa
........................................................................................................................
nazwa szkoły
........................................................................................................................
imię i nazwisko nauczyciela, tel./e-mail

Załącznik nr 2:

ZGODA RODZICA/ OPIEKUNA AUTORA PRACY
Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z treścią Regulaminu Konkursu
plastycznego "Mikołajek po wakacjach" i wyrażam zgodę na przetwarzanie
danych osobowych oraz publikację danych osobowych mojego syna/córki
w postaci imienia i nazwiska w celach konkursowych, zgodnie z wymogami
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r.,
Nr 101 poz. 926 ze zm.). Wyrażam również zgodę na publikację pracy
plastycznej podczas wystawy prac przygotowanej przez ZSO nr 1 w Raciborzu.

………………………………………………….
imię i nazwisko autora pracy
………………………
Miejscowość i data

………………………….
Podpis rodzica/opiekuna

