Międzyszkolny Konkurs Techniczno-Plastyczny
dla świetlic szkolnych miasta Lublina
"Wielkanocne zwierzęta"

Honorowy patronat: Ewa Barszcz- dyrektor Szkoły Podstawowej nr 16 w Lublinie
Organizatorzy: Edyta Sternik, Maria Wolska
Cele konkursu:
◦
◦
◦
◦

zainteresowanie dzieci symboliką Świąt Wielkanocnych,
kultywowanie tradycji Świąt Wielkanocnych,
rozwijanie wrażliwości estetycznej,
pobudzanie aktywności i kreatywności twórczej dzieci,
◦ prezentacja twórczości dzieci,
◦ rozwijanie i kształtowanie sprawności manualnej i zdolności
plastycznych,
◦ promocja świetlic szkolnych.

Uczestnicy konkursu: dzieci klas 1-3 uczęszczające do świetlic szkolnych
Zadaniem uczestników jest wykonanie pracy przestrzennej (stroika)
z uwzględnieniem motywów zwierzęcych kojarzonych ze Świętami Wielkanocy.
Warunki uczestnictwa:
◦ jeden uczestnik wykonuje tylko jedną pracę,
◦ każda ze świetlic może zgłosić do konkursu dowolną ilość prac,
◦ do każdej pracy musi być załączona metryczka ( zał.1)oraz zgoda
rodziców/opiekunów na przetwarzanie danych osobowych (zał.2)
oraz zgoda nauczyciela na przetwarzanie danych osobowych
(zał.3).
Kryteria oceny: prace będą oceniane w trzech kategoriach: kl.1,kl.2,kl.3
Przy ocenie jury zwróci uwagę na pomysłowość, samodzielność wykonania,estetykę
prac.
Terminy: prace należy składać lub przesyłać do dnia 12.04 2019 w świetlicy P3
Szkoła Podstawowa Nr 16 ,ul Poturzyńska 2, 20-853 Lublin.
Osoby odpowiedzialne: Edyta Sternik, Maria Wolska.
Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie szkoły w zakładce świetlica.
Laureaci i ich opiekunowie otrzymają dyplomy i upominki.

Postanowienia końcowe:
◦ złożenie pracy jest równoznaczne z akceptacją regulaminu,
◦ w sprawach nieobjętych regulaminem decyzje podejmuje
organizator,
◦ wszystkie prace zgłoszone do konkursu przechodzą na własność
organizatora i zasilą akcję charytatywną, dochód uzyskany ze
sprzedaży wielkanocnych ozdób zasili konto Fundacji "Dobrze, że
żyjesz" im.Karoliny Majewskiej,
◦ pytania dotyczące konkursu prosimy kierować do organizatorów
na adres email: m.wolska@g16-lublin.eu
e.sternik@g16-lublin.eu
Zachęcamy do udziału w konkursie.
organizatorzy

zał.1
Imię i nazwisko autora pracy

Klasa

Nazwa i adres szkoły

tel.szkoły

Imię i nazwisko nauczyciela-opiekuna

e-mail nauczyciela

zał.2
ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH DZIECKA
Ja, niżej podpisana/y, wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka w podanym
zakresie: imię, nazwisko, klasa, wiek dziecka, adres placówki do której dziecko uczęszcza.
przez Szkołę Podstawową nr 16 im. Fryderyka Chopina ,ul. Poturzyńska 2, 20-853 Lublin
w celu wykorzystania ich podczas organizowanego przez wymienioną placówkę oświatową
Międzyszkolnego Konkursu Techniczno-Plastycznego dla Świetlic Szkolnych Miasta Lublina
„Wielkanocne zwierzęta”.
Potwierdzam, że wykorzystanie danych osobowych dziecka zgodnie z niniejszym oświadczeniem nie
narusza niczyich dóbr osobistych ani innych praw.
.……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………
(imię, nazwisko dziecka, wiek, klasa, szkoła)
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018, poz. 1000);Ustawa z dnia 4
lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn.: Dz.U. z 2016, poz. 666, 1333.
……………………………………………………………………
czytelny podpis rodzica/ opiekuna prawnego

zał.3
ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH NAUCZYCIELA
Ja, niżej podpisana/y, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych
w podanym zakresie:
imię, nazwisko, miejsce pracy i adres miejsca pracy
przez Szkołę Podstawową nr 16 im. Fryderyka Chopina ,ul. Poturzyńska 2, 20-853 Lublin
w celu wykorzystania ich podczas organizowanego przez wymienioną placówkę oświatową
Międzyszkolnego Konkursu Techniczno- Plastycznego dla Świetlic Szkolnych Miasta Lublina
„Wielkanocne zwierzęta”.
Potwierdzam, że wykorzystanie moich danych osobowych zgodnie z niniejszym oświadczeniem nie narusza
niczyich dóbr osobistych ani innych praw.
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
(imię, nazwisko nauczyciela/opiekuna, miejsce pracy i adres)
Podstawa prawna:


Ustawa z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018, poz. 1000);



Ustawa z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn.: Dz.U. z
2016, poz. 666, 1333.

…………………………………………………………………………
czytelny podpis nauczyciela

