I GMINNY KONKURS PLASTYCZNY
„POD PŁASZCZEM PANI NATURY”

Szkoła Podstawowa im. Ks. J. Dąbrowskiego w Żółtańcach serdecznie zaprasza
do udziału w I Gminnym Konkursie Plastycznym „Pod płaszczem Pani Natury”.
Konkurs jest adresowany do uczniów klas I – VII szkoły podstawowej.
Cele : Zainteresowanie dzieci i młodzieży różnorodną tematyką przyrodniczą, pogłębienie
wiedzy na temat otaczającej nas przyrody i jej poszanowania, uwrażliwienie dzieci
i młodzieży na piękno i zagrożenia przyrody ojczystej. Prezentacja dorobku plastycznego
młodych artystów amatorów. Upowszechnianie wartości przyrodniczych, ekologicznych.
Rozbudzanie umiejętności obserwacji przyrody. Rozwijanie zainteresowań artystycznych
dzieci i młodzieży. Rozwój myślenia twórczego u dzieci i młodzieży.
Organizator: Szkoła Podstawowa im. Ks. J. Dąbrowskiego w Żółtańcach
Patronat Honorowy: Wójt Gminy Chełm i Nadleśnictwo Chełm
Temat tegorocznej edycji: „W leśnym podszyciu”.
Technika wykonania prac: Prace mogą być wykonane przy wykorzystaniu techniki
plastycznej jaką jest rysunek w formacie A4.
Przesyłanie prac: Jeden uczestnik konkursu może przesłać tylko jedną pracę (nie można
nadsyłać prac zbiorowych). Maksymalna ilość nadesłanych prac z placówki - 14.
Pracę należy sfotografować, a opisane zdjęcie (imię i nazwisko
autora pracy, klasa, nazwę szkoły lub placówki, do której uczęszcza wraz z adresem, adresem
e-mail i telefonem kontaktowym oraz imię i nazwisko opiekuna) i przesłać do 11.12.2020
roku na e-mail: podplascempaninatury.konkurs2020@interia.pl
Termin rozstrzygnięcia: 18/12/2020
Dodatkowe informacje u koordynatora konkursu:
608-407-177 Małgorzata Piech
607-956-821 Marta Biernacka - Kozieł
Patronat Honorowy

I GMINNY KONKURS PLASTYCZNY
„POD PŁASZCZEM PANI NATURY”
Regulamin
1. Organizator: Szkoła Podstawowa im. Ks. J. Dąbrowskiego w Żółtańcach, ul. Metalowa
89, Żółtańce - Kolonia
2. I Gminny Konkurs Plastyczny „Pod płaszczem Pani Natury” jest adresowany
do uczniów klas I – VII szkoły podstawowej.
3. Prace mogą być wykonane przy wykorzystaniu techniki plastycznej jaką jest rysunek
w formacie A4. Temat tegorocznej edycji „W leśnym podszyciu”.
4. Jeden uczestnik konkursu może przesłać tylko zdjęcie jednej pracy. Maksymalna ilość
nadesłanych prac z placówki – 14 (w pierwszej kategorii 6 prac, w drugiej i trzeciej po 4
prace)
5. Pracę
należy
sfotografować,
a
opisane
zdjęcie
(imię
i
nazwisko
autora pracy, klasa, nazwę szkoły lub placówki, do której uczęszcza wraz z adresem,
adresem e-mail i telefonem kontaktowym oraz imię i nazwisko opiekuna) przesłać na
e-mail: podplascempaninatury.konkurs2020@interia.pl
Zdjęcia prac słabej jakości nie będą brane pod uwagę.
6. Termin nadsyłania prac na maila: 11 grudzień 2020 r.
7. Prace będą oceniane w następujących kategoriach:
A – szkoły podstawowe kl. 1 - 3,
B – szkoły podstawowe kl. 4 - 5,
C – szkoły podstawowe kl. 6 - 7.
Oceny merytorycznej wartości prac dokona komisja powołana przez organizatora.
Kryteria oceny:
- wartość merytoryczna pracy,
- samodzielność w opracowaniu pracy oraz oryginalnością ujęcia tematu,
- ogólna estetyka pracy, pomysłowość.
8. Jury powołane przez Organizatora przyzna: I, II, III miejsca, wyróżnienia w kategoriach
wiekowych oraz dokona kwalifikacji prac do wystawy na stronie organizatora. Laureaci
otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe, natomiast wyróżnieni i zakwalifikowani
do wystawy - dyplomy.
Ze względu na dużą liczbę i różnorodność prac przewiduje się miejsca ex aequo –
maksymalnie po dwa na każdym poziomie i w każdej kategorii .
9. W dniu 18 grudnia 2020 r. w e-mailu zwrotnym szkoły zgłaszające uczniów
do konkursu otrzymają wiadomość z listą osób nagrodzonych, wyróżnionych oraz
terminem odbioru nagród przez laureatów.
10.
Prace nadesłane po terminie nie będą oceniane.
11.
Uczestnik, zgłaszając się do Konkursu oświadcza, iż przysługują mu wyłączne
i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych prac. Ponadto oświadcza, że wyraża
zgodę na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie prac oraz opublikowanie jego imienia,
nazwiska oraz miejscowości zamieszkania w materiałach promocyjnych związanych
z konkursem, wydawnictwach oraz na stronach internetowych Organizatora, a także
na ich wykorzystywanie w celach promocyjnych i marketingowych.
12.
Uczestnik z tytułu udziału w konkursie nie wnosi opłat.
13.
Nadesłanie zdjęć prac jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

14.
Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące i ich
opiekunów zgody na przetwarzanie przez organizatora ich danych osobowych na
potrzeby konkursu oraz w celach marketingowych (ustawa o ochronie danych osobowych
z dn. 29.08.1997 r. Dz.U. Nr 133, poz. 833 z póz. zm.) oraz 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 oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ogólne
rozporządzenie o ochronie danych (RODO) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r.
o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

