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MIEJSKI KONKURS PLASTYCZNY
plakat profilaktyczny

„NIE DAJ SIĘ WKRĘCIĆ”
Szkoła Podstawowa nr 3 im. Stanisława Ligonia w Orzeszu – Zawadzie
zaprasza do udziału
w konkursie plastycznym dla uczniów klas VII oraz oddziałów gimnazjalnych
termin złożenia prac – 8 grudnia 2017r.

3.
4.
5.
6.

§1
Organizacja konkursu
Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 3 im. Stanisława Ligonia w Orzeszu –
Zawadzie.
Prace konkursowe należy dostarczyć osobiście lub za pomocą poczty do dnia 08 grudnia 2017
roku do Szkoły Podstawowej nr 3 w Orzeszu Zawadzie, ul Szkolna 44.
Szkoła może zgłosić do konkursu 3 prace.
Prace należy wykonać indywidualnie.
Każdy uczestnik ma prawo złożyć tylko jedną pracę plastyczną.
Warunkiem udziału jest podpisanie zgody na udział w konkursie przez opiekuna prawnego.

-

§2
Cele konkursu
kształtowanie i promowanie pozytywnych norm i wartości
propagowanie stylu życia wolnego od uzależnień
kształtowanie odpowiedzialnej postawy wobec własnego zdrowia
rozwijanie twórczych umiejętności młodzieży

1.
2.

§3
Forma konkursu.
1. Zakres tematyczny plakatu - szeroko rozumiana profilaktyka środków uzależniających
oraz cyberzagrożeń.
a. format: A3
b. technika dowolna
c. każdą pracę należy dostarczyć razem z kopertą zawierającą: imię i nazwisko autora,
nazwę szkoły, oświadczenie rodziców, nazwisko opiekuna;
d. zamkniętą kopertę należy oznaczyć indywidualnym symbolem
e. plakat należy oznaczyć z tyłu pracy symbolem zgodnym z tym na kopercie
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§5
Komisja konkursowa
1. Prace zostaną oceniane przez specjalnie powołaną Komisję – niezależny plastyk, przedstawiciel
GKRPA, pedagog, psycholog.
2. Kryteria oceny:
- trafność tematyczna
- oryginalność wykonania
- pomysłowość
- forma estetyczna pracy
3. Prace zostaną wyeksponowane w na stronie internetowej Urzędu Miasta Orzesze,
Szkoły Podstawowej nr 3, a nagrodzone – w Urzędzie Miasta.
4. Nagrody przyznane zostaną za I, II i III miejsce.

§7
Postanowienia końcowe.
3. Postanowienia regulaminu obowiązują organizatorów i uczestników konkursu.
4. Wszelkie zmiany regulaminu może wprowadzić
w formie aneksu, o czym powiadamia uczestników

jedynie

organizator

konkursu

5. Prace plastyczne nie podlegają zwrotowi i pozostają do dyspozycji organizatorów.
Do pracy należy załączyć poniższe oświadczenie.
6. Regulamin konkursu jest dostępny na stronie internetowej www.g2.orzesze.pl

Dodatkowych informacji związanych z konkursem udzielamy pod nr tel. 32 22 15 271
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Oświadczenie rodzica/opiekuna

Ja niżej podpisany(a) ……………………………………………………………………………
zamieszkały(a) ………………………………………………………………………………….
w związku z ustawą z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz.883)
wyrażam

zgodę

na

wykorzystanie

danych

osobowych

mojego

dziecka

i nazwisko) …………………………………………………………………………………….
w celach związanych z Miejskim konkursem plastycznym „Nie daj się wkręcić”.

……………………………………
(data, czytelny podpis rodzica/opiekuna)

(imię

