REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO
„Aniołek Bożonarodzeniowy”
Postanowienia ogólne:
Organizatorem konkursu plastycznego pt. „Aniołek Bożonarodzeniowy” jest Wójt Gminy Chojnów,
Urząd Gminy Chojnów oraz Gminna Biblioteka Publiczna w Chojnowie z/s w Krzywej
Celem konkursu jest:



Kultywowanie tradycji Świąt Bożego Narodzenia;
Pogłębienie wiedzy na temat symboli związanych ze Świętami Bożego Narodzenia;



Prezentacja anioła bożonarodzeniowego jako elementu tradycji Świąt Bożego Narodzenia;



Rozwijanie aktywnej twórczości plastycznej dzieci w formie doskonalenia różnorodnych
technik plastycznych;



Poszukiwanie twórczych i oryginalnych rozwiązań;



Rozwijanie i poszerzanie kreatywności wśród dzieci.

Uczestnicy:
Konkurs skierowany jest do dzieci z przedszkola i uczniów szkoły podstawowej. Obejmuje trzy
grupy wiekowe:
I grupa wiekowa – przedszkole, dzieci w wieku 3-5 lat oraz grupy 6 latków z przedszkola (tzw.
„zerówka”);
II grupa wiekowa – uczniowie klas I-III);
III grupa wiekowa – uczniowie klas IV-VIII.
Warunki uczestnictwa:
Każda placówka oświatowa ma prawo do zgłoszenia w konkursie w każdej z kategorii wiekowej
po 10 prac plastycznych nawiązujących do tematu konkursu, wykonanych indywidualnie i
samodzielnie (nie dopuszcza się prac zbiorowych).
UWAGA! W konkursie mogą brać udział wyłącznie prace wykonane samodzielnie przez
uczniów
(bardzo
prosimy
rodziców
o
uczciwe
podejście
do
tematu).
1) W konkursie będą oceniane wyłącznie prace plastyczne spełniające następujące kryteria:
w
konkursie
wykonywane
będą
prace
przedstawiające
aniołka
w
formie
przestrzennej, z dowolnego materiału i w dowolnej technice.
Format prac przestrzennych: od 20 cm do 50 cm.
Komisję konkursu powołuje organizator.
Każdą pracę należy czytelnie opisać: imię i nazwisko autora, imię i nazwisko opiekuna, numer
telefonu kontaktowego, nazwa i adres szkoły oraz wiek uczestnika.
Do pracy należy dołączyć kartę zgłoszeniową będącą załącznikiem nr. 1 do regulaminu oraz
zgodę rodziców/opiekunów prawnych na udział niepełnoletnich osób w konkursie. Brak karty

zgłoszeniowej i zgody rodziców/opiekunów prawnych jest równoznaczny z wyłączeniem pracy z
konkursu ze względów formalnych. Po rozstrzygnięciu konkursu prace zostaną wyeksponowane
na wystawie pokonkursowej podczas Gminnego Jarmarku Bożonarodzeniowego.
Prace zgłoszone do konkursu nie będą zwracane. Prace przechodzą na własność organizatora
konkursu. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do wystawiania i publikowania prac.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenia podczas przesyłki prac.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi podczas Jarmarku Bożonarodzeniowego
zostaną poinformowani telefonicznie o ostatecznym terminie rozdania nagród.

Laureaci nagród

Termin nadsyłania prac – do 05.12.2018 r. (liczy się data stempla pocztowego) na adres:
Gminnej Biblioteki Publicznej z siedzibą w Krzywej, 59-225 Chojnów, Krzywa 50.
Ocena i nagrody:
Anioły bożonarodzeniowe będą oceniane według następujących kryteriów: wartość artystyczna,
pracochłonność, SAMODZIELNOŚĆ, różnorodność technik wykonania i zdobienia, opracowanie
ogólne, dobór i wykorzystanie materiałów.
Na laureatów czekają nagrody i dyplomy.
Uwagi końcowe:
Dane osobowe uczestników będą wykorzystywane wyłącznie w celu wyłonienia zwycięzcy
i przyznania nagrody. Organizator zastrzega sobie prawo ostatecznego decydowania przy
wyborze i nagradzaniu prac.

Załącznik nr 1
Karta zgłoszenia do uczestnictwa w Konkursie Plastycznym
„Aniołek Bożonarodzeniowy”

Imię i nazwisko autora pracy
Wiek autora/klasa
Nazwa i adres placówki
Nazwisko i imię opiekuna
Telefon kontaktowy
e-mail

ZGODA DLA RODZICÓW NIEPEŁNOLETNICH OSÓB
Miejscowość, ……………………

Oświadczam, że praca konkursowa jest wykonana samodzielnie przez autora i nie była wcześniej
publikowana lub nagradzana.
Poprzez wysłanie prac plastycznych na konkurs, nieodpłatnie przenoszę na organizatora prawo do
wykorzystywania ich publikacjach oraz innych mediach, o których zdecyduje organizator.

ZGODA
Na podstawie art. 6 ust. 1 i 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, oraz art. 81 ustawy
o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. 2017 poz. 880 z późn. Zm.)

Ja, niżej podpisany ……………………………………………………………….. rodzic dziecka:
……………………………………………………………….
(imię i nazwisko dziecka)
wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz wizerunku mojego dziecka w celu dopełnienia
realizacji działań statutowych, promocyjnych i uczestnictwa w wydarzeniach organizowanych przez
Administratora.
Oświadczam, że w pełni akceptuję warunki Konkursu Plastycznego „Aniołek Bożonarodzeniowy”

…………………………………………………………..
(podpis rodzica/prawnego opiekuna)

…………………………………………………………..
(podpis i pieczęć dyrektora placówki)

