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Regulamin konkursu:
Cele:





kultywowanie i popularyzacja polskich tradycji wielkanocnych,
rozwijanie wyobraźni oraz pobudzanie aktywności twórczej dzieci,
rozwijanie i kształtowanie wrażliwości estetycznej,
stworzenie dzieciom możliwości prezentacji własnych dokonao twórczych.

Uczestnicy:
 dzieci w wieku 6 – 10 lat.
Warunki konkursu:
 pomysłowe, kreatywne i estetyczne wykonanie ozdoby świątecznej ,
 technika – dowolna, forma – praca przestrzenna ,
 konkurs nie dotyczy prac zbiorowych,
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prace składane na konkurs muszą byd opisane za pomocą komputera ( imię, nazwisko, wiek,
adres placówki, imię i nazwisko nauczyciela, e- mail i numer telefoniczny szkoły lub
nauczyciela ),
jeśli w konkursie bierze udział więcej niż jedno dziecko obowiązuje lista zbiorcza z danej
placówki,
prace nieodpowiednio opisane (ręcznie) nie wezmą udziału w konkursie,
osoba biorąca udział w konkursie automatycznie wyraża zgodę na przetwarzanie danych
osobowych dla celów szkoły, w której jest on organizowany.

Termin składania pracy:
 do dnia 22 marca 2018 r. (czwartek) w sali świetlicy szkolnej w godzinach 700 – 1800.
 wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie szkoły: www.sp168.pl w dniu 26.03.2018r.
 nagrodzeni uczestnicy konkursu zostaną powiadomieni e-mailem
lub telefonicznie do 4 kwietnia 2018 r.
Ocena pracy:
Komisja przyzna nagrody w następujących kategoriach:
 wiek 6 – 7 lat,
 wiek 8 - 10 lat.
Rozdanie nagród:
Nagrody można będzie odebrad w sali świetlicy Szkoły Podstawowej Nr 168 w Warszawie
przy ul. Zwycięzców 44 od dnia 4 kwietnia - do 28 kwietnia 2018 r. w godzinach 700 – 1800.
Uwagi koocowe:
 Wszystkie złożone prace przechodzą na własnośd organizatora.
 Oceny prac dokona komisja konkursowa powołana przez organizatora.
 Werdykt komisji konkursowej jest ostateczny i nie przysługuje od niego odwołanie.
 Organizator zastrzega sobie prawo wyboru prac do ekspozycji.
 Złożenie pracy na konkurs jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przechowywanie
i przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do organizacji Dzielnicowego
Konkursu Plastycznego ,,Wielkanocne Inspiracje” – edycja III ( zgodnie z Ustawą o Ochronie
Danych Osobowych z dnia 29.08.1997 – dz. U. nr 133, poz.883 ).
 Uczestnik Konkursu, zgłaszając swoją pracę, wyraża zgodę na nieodpłatne przekazanie tej
pracy na cel charytatywny wskazany przez Organizatora.
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