Szkoła Podstawowa nr 16 im. Fryderyka Chopina w Lublinie
zaprasza do udziału
w

MIĘDZYSZKOLNYM KONKURSIE PLASTYCZNYM

„PO PROSTU KOCI ŚWIAT…”
Organizator – Szkoła Podstawowa nr 16 im. Fryderyka Chopina,
ul. Poturzyńska 2, 20-853 Lublin.
Konkurs organizowany jest z okazji Światowego Dnia Kota, który przypada na
17 lutego 2022 roku. Konkurs ma na celu podkreślić znaczenie kota w życiu
człowieka, a także uwrażliwienie ludzi na często trudny koci los.
Cele konkursu:
- popularyzacja święta kota,
- rozwijanie kreatywności oraz aktywności twórczej poprzez zastosowanie
różnorodnych technik plastycznych,
- promocja talentu dzieci i młodzieży,
- budzenie wrażliwości estetycznej,
- poszukiwanie nowych form i środków wyrazu artystycznego,
- wspieranie postaw twórczych dzieci,
- uwrażliwiających na piękno,
- edukacja poprzez promowanie i rozpowszechnianie zainteresowania
zwierzętami - kotami, które swą tajemniczą i niezależną naturą zasłużyły na
obchody Dnia Kota w Polsce i na świecie.

Adresaci konkursu:
Konkurs skierowany jest do uczniów klas I – III, uczęszczających do szkół
podstawowych na terenie miasta Lublina.
Wymagania dotyczące tematyki i formy prac konkursowych:
- format pracy: praca przestrzenna – wykonana dowolną techniką plastyczną,
- praca musi być wykonana indywidualnie i własnoręcznie przez uczestnika
konkursu,
- każdy uczestnik może przygotować tylko jedną pracę konkursową,
- prace konkursowe przesłane po wyznaczonym terminie nie będą oceniane,
- w konkursie nie mogą brać udziału prace, które były nagradzane w innych
konkursach,
- prace konkursowe nie mogą zawierać treści niezgodnych z prawem,
naruszających czyjąś godność lub promujących przemoc,
- do wykonanej pracy należy dołączyć formularz zgłoszeniowy wypisany
drukowanymi literami lub komputerowo,
- prace należy składać w przedsionku szkoły, lub przesłać na adres:
Szkoła Podstawowa nr 16
im. Fryderyka Chopina
ul. Poturzyńska 2
20-853 Lublin
- termin składania prac upływa dnia: 8.02.2022r.
Kryteria oceny:
- ocenie podlegać będą: zgodność z tematem i celami konkursu, oryginalność
pracy, staranność i samodzielność wykonania oraz ogólne wrażenie estetyczne,
- spośród prac zgłoszonych na konkurs jury wybierze najlepsze, przyznając
zwycięzcom nagrody i wyróżnienia,
- każdy uczestnik konkursu otrzyma pamiątkowy dyplom, a opiekun
podziękowanie,
- wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej szkoły do dnia
11.02.2022r.
Informacje dodatkowe:
- prace przekazane na konkurs przechodzą na własność organizatora. Zgłoszenie
prac jest równoznaczne z akceptacja regulaminu,

- organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnej prezentacji prac w środkach
masowego przekazu oraz publikacji informacji o laureatach konkursu na stronie
internetowej szkoły,
- sprawy nieujęte w regulaminie rozstrzyga organizator konkursu. Od decyzji
organizatora nie przysługuje odwołanie,
- dyplomy, upominki i podziękowania będą do odebrania w szkole u
organizatora od dnia 1.03.2022r.
Osoby odpowiedzialne za przygotowanie i realizację konkursu:
Edyta Sternik
Iwona Targońska
Załączniki:
- Formularz zgłoszenia ucznia do udziału w międzyszkolnym konkursie
plastycznym,
- Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych.

Załącznik nr 1
Formularz zgłoszenia ucznia do udziału w międzyszkolnym konkursie
plastycznym

„Po prostu koci świat…”

Imię i nazwisko autora pracy

Klasa
Nazwa szkoły, adres i telefon
kontaktowy

Imię i nazwisko nauczyciela,
pod kierunkiem, którego została
wykonana praca

Załącznik nr 2

Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych
na potrzeby organizacji Międzyszkolnego Konkursu Plastycznego
„Po prostu koci świat…”, organizowanego przez Szkołę Podstawową nr 16
im. Fryderyka Chopina w Lublinie.

Ja, Rodzic, Opiekun prawny dziecka:…………………………………………….
imię i nazwisko dziecka

wyrażam zgodę na udostępnienie jego danych osobowych, oraz ich
przetwarzanie w publikacjach prasowych i Internetowych na potrzeby
Konkursu, zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych z dnia 27. kwietnia 2016 r.(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016).

…………………………………………………………………………………………………………….
Data i czytelny podpis Rodzica lub Opiekuna

