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Regulamin konkursu
Świetlicowy Konkurs Plastyczny

,,Projekt patriotycznej ekotorby”
1. Celem konkursu jest uaktywnienie dzieci w zdobywaniu wiedzy o wielkich i znanych
Polakach, zainteresowanie ojczystą historią, kształtowanie szacunku dla dokonań Polaków,
promowanie ekologicznych zachowań, wyzwalanie kreatywności, rozwijanie wrażliwości
plastycznej.
2. Organizatorem konkursu jest świetlica Szkoły Podstawowej nr 84 im. Ruchu Obrońców
Pokoju we Wrocławiu.
3. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas 1-8 Szkoły Podstawowej nr 84 im. Ruchu
Obrońców Pokoju we Wrocławiu.
4. Liczba prac: jeden uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę.
5. Format pracy dowolny.
6. Technika plastyczna dowolna, forma dowolna.
7. Pracę należy wykonać zgodnie z tematem, indywidualnie, oryginalnie oraz estetycznie.
8. Opis pracy: imię i nazwisko autora oraz klasa.
9. Konkurs trwa od 01.10.2021 r. do 02.11.2021 r., Prace można odbierać po 19.11.2021 r. Po
tym terminie prace przechodzą na własność organizatora. Prace należy dostarczyć do sali nr
0.53 lub na portiernię.
10. Do każdej pracy należy dołączyć wypełniony druk - zgodę rodzica/opiekuna prawnego na
udział dziecka w konkursie i przetwarzanie danych osobowych uczestnika (zał.1). Praca
dostarczona bez wyrażonej zgody dyskwalifikuje autora pracy z konkursu.
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11. Oceny prac dokona jury powołane przez organizatora. Decyzje jury są ostateczne.
12. Przedstawienie wyników konkursu i uroczyste wręczenie nagród 05.11.2021 r.
13. Dostarczenie prac na konkurs jest równoznaczne z zaakceptowaniem wszystkich
postanowień regulaminu. Prace, które nie spełniają warunków uczestnictwa nie będą
podlegały ocenie.
14. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnego publicznego wykorzystania
dostarczonych prac (internetowa strona szkoły www.sp84.wroclaw.pl, oficjalny profil na
Facebooku, facebook.com/sp84wroclaw, wystawa w holu szkoły).
15. Nagrody dla laureatów zapewnia organizator konkursu.
16.

Udzielanie

informacji

związanych

z

konkursem:

adres

e-mail

agnieszka.szympel@sp84.wroclaw.pl
17. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie oraz unieważnienia konkursu
bez podania przyczyn.
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Załącznik nr 1

Oświadczam, że wyrażam zgodę na udział mojego dziecka (imię i nazwisko
uczestnika konkursu) …………….…………………………………………………………….,
ucznia Szkoły Podstawowej nr 84 im. Ruchu Obrońców Pokoju we Wrocławiu w konkursie
plastycznym ,,Projekt patriotycznej ekotorby”, który jest organizowany przez świetlicę
Szkoły Podstawowej nr 84 im. Ruchu Obrońców Pokoju we Wrocławiu.
Oświadczam także, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego
dziecka, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz.1182 z późn. zm.) oraz zgodnie z przepisami
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO) do celów związanych z jego
udziałem w konkursie i promocją konkursu. Administratorem Pani/Pana danych osobowych
jest: Szkoła Podstawowa nr 84 im. Ruchu Obrońców Pokoju, 55-337 Wrocław, ul.
Górnickiego 20.
Niniejsza zgoda nie jest ograniczona czasowo ani terytorialnie.
Jednocześnie akceptuję regulamin konkursu. Podanie danych jest dobrowolne,
jednakże odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udziału w konkursie.

……………………. ………………………………………………………………………….
data
podpis rodzica/opiekuna prawnego

