REGULAMIN UDZIAŁU W SZKOLNYM KONKURSIE PLASTYCZNYM DLA
WYCHOWANKÓW ŚWIETLICY SZKOLNEJ „ MOJA PRZYGODA Z GANGIEM
SŁODZIAKÓW”

§1
Postanowienia ogólne
1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie pt. ,, Moja przygoda
z gangiem słodziaków”.
2. Organizatorem Szkolnego Konkursu jest świetlica w Szkole Podstawowej nr 2 w Zalasewie.
3. Koordynatorami konkursu są:


Alicja Waliszka- Pieprzyk ( klasy 1);



Paulina Jaśkowiak (klasy 2).

Współorganizatorami są wychowawcy świetlicy szkolnej.
Termin oddania prac konkursowych -31.10.2018 r.
§2
Cele Konkursu:
1 .Rozwijanie i utrwalanie zainteresowań, potrzeb i nawyków czytelniczych;
2. Popularyzacja czytelnictwa i literatury dla dzieci;
3. Utrwalanie potrzeby stałego kontaktu z książką;
4. Kształtowanie u dzieci umiejętności słuchania tekstu czytanego;
5. Rozbudzanie twórczej inwencji dziecka i kreatywności;
6. Rozwijanie indywidualnych zdolności plastycznych.
§3
Warunki uczestnictwa
1. Konkurs jest adresowany do wychowanków świetlicy szkolnej z klas 1-2.
2. Warunkiem uczestnictwa jest znajomość treści książki pt. „ Gang Słodziaków” Renaty
Piątkowskiej.
3. Motywem przewodnim prac konkursowych mają być historie „słodziaków” zawarte w
książce w całości przeczytane na zającach świetlicowych. Uczeń ma do wyboru jedną z kilku
najbardziej fascynujących przygód bohaterów, następnie musi przedstawić ją w formie
graficznej.

4.Technika pracy jest dowolna. Do udziału w konkursie nie dopuszcza się prac wyklejonych
materiałami sypkimi.
5. Format pracy – A4 lub A3, płaskie.
6. Prace złożone na konkurs muszą być pracami wykonanymi samodzielnie przez ucznia.
7. Prace dostarczone po terminie nie będą brały udziału w konkursie.
8. Każdy uczestnik konkursu może zgłosić jedną pracę opatrzoną metryczką:
Imię, nazwisko
Wiek, klasa
Nazwa i adres szkoły

7. Prace na konkurs mogą składać: rodzice uczniów, wychowawcy bądź sami uczestnicy
konkursu w świetlicy szkolnej od godziny 6.30 do 17.00.
8. Udział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem praw autorskich w celach
stworzenia wystawy pokonkursowej prac niezakwalifikowanych do dalszego etapu.
9. Osoby składające prace konkursowe wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora
Konkursu swoich danych osobowych (Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U. z 2002r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz zgodnie z art. 7 ust. 2
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w zakresie
i celach związanych z przeprowadzeniem konkursu, w szczególności w celu komunikowania się
z uczestnikami, wydania nagród oraz promocji konkursu (załącznik 1)
10. Dostarczone w ramach konkursu prace nie będą zwracane autorom.
11. Prace niespełniające zasad uczestnictwa, nie będą podlegały ocenie konkursowej.
12. Rodzice uczestnika są zobowiązani do wypełnienia zgody na udział dziecka w Konkursie
oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych dziecka ( załącznik 2)
13. Uczestnicy Konkursu otrzymają dyplomy; dla zwycięzców przewidziane są nagrody.
14. O wynikach Konkursu uczestnicy zostaną niezwłocznie powiadomieni, telefonicznie lub
drogą elektroniczną.
27. Wszelkie pytania czy wątpliwości należy kierować bezpośrednio do wychowawców
świetlicy lub na adres mailowy koordynatorów:
Paulina Jaśkowiak (pjaskowiak@spzalasewo.pl.);
Alicja Waliszka- Pieprzyk (awaliszka@spzalasewo.pl )

§4
Ocena prac konkursowych
1. Prace należy składać do 31.10.2018 r., bezpośrednio w świetlicy szkolnej.
2. O wyłonieniu trzech laureatów konkursu na poziomie klas 1 oraz 2 decyduje jury powołane
przez koordynatorów.
4. W skład Jury wejdą:
- p. Paulina Jaśkowiak – koordynator na poziomie klas 2 , wychowawca świetlicy
- p. Alicja Waliszka- Pieprzyk- koordynator na poziomie klas 1, wychowawca świetlicy
- p. Emilia Kowalska- Szuniewicz- wychowawca świetlicy
- p. Katarzyna Mendel - wychowawca świetlicy
5. Jury pod uwagę weźmie:
• zgodność z tematyką;
• kreatywność (tematyka, kolorystyka);
• oryginalność techniki;
• estetykę wykonania.
6.Prace będą oceniane na dwóch poziomach: klasy I, klasy II
7. Decyzje Jury Konkursowego są ostateczne.
§5
Ogłoszenie wyników Konkursu
1. Wyniki zostaną ogłoszone 05.11 2018 r.
2. Uczestnicy konkursu zostaną natychmiast poinformowani o decyzji Jury poprzez dziennik
elektroniczny oraz ewentualnych formach przekazania dyplomów i nagród dla zwycięzców.
§6
Postanowienia ogólne
1. Niniejszy Regulamin jest jedynym i wyłącznym dokumentem określającym zasady i warunki
prowadzenia konkursu dla wychowanków świetlicy klas 1 i 2 ze Szkoły Podstawowej nr 2 w
Zalasewie podsumowującego akcję czytania książki „Gang słodziaków”.

