ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W XXIX OGÓLNOPOLSKIM LOGOPEDYCZNYM KONKURSIE
PLASTYCZNYM „SZUMI LAS”
Poniżej skrót regulaminu (treść pełnego regulaminu dostępna jest u Pani Dyrektor Agnieszki Krawczyk)
1.Temat konkursu: „Szumi las”
2.Organizatorem konkursu jest Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Krzyżu Wielkopolskim zwanym
dalej Współorganizatorem
3.Koordynatorem konkursu w Szkole Podstawowej nr 4 jest Ewa Zdrojewska.
4. Czas trwania konkursu 17.12.18 - 11.01.2019, prace z przyklejoną i PODPISANĄ PRZEZ
RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO z tyłu metryczką należy przynosić do wychowawcy klasy bądź
koordynatora konkursu.
5..Konkurs adresowany jest do dzieci w wieku od 6 do 9 lat.
6.Celem konkursu jest rozbudzenie plastycznej i językowej twórczości u dzieci, prezentacja swoich
umiejętności i uzdolnień plastycznych.
7.Na konkurs należy przygotować prace plastyczne związane z tematyką lasu
8.Format pracy: dowolny. Technika: dowolna..
9.Każda praca musi być zaopatrzona z tyłu metryczką(wzór poniżej)- PROSZĘ O JEJ
WYPEŁNIENIE
10.Prace powinny być wykonywane przez uczestników samodzielnie.
11.Komisja konkursowa wybierze najciekawsze prace. Werdykt komisji konkursowych jest ostateczny.
Wyłonienie zwycięzcy i ogłoszenie wyników nastąpi do końca lutego 2019 r.
12.Przysyłane na konkurs egzemplarze prac nie będą odsyłane do uczestników.
13.Rodzic/opiekun prawny wraz z przekazaniem prac konkursowych dziecka oraz
zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu, wyraża zgodę na nieodpłatne, nieograniczone ilościowo,
czasowo oraz terytorialnie upublicznianie przez Organizatora i Współorganizatora prac wykonanych przez
dziecko. Prace wykonane przez dziecko mogą być utrwalane na fotografii lub materiale filmowym i
zestawiane z pracami innych dzieci. Fotografia lub materiał filmowy może być poddawany utrwalaniu,
opracowywaniu, zwielokrotnianiu oraz rozpowszechnianiu na stronie internetowej Organizatora i
Współorganizatora, profilu Organizatora i Współorganizatora na portalu społecznościowym Facebook, na
tablicach, W gablotach kronikach, materiałach promocyjnych Organizatora i Współorganizatora
bez pozyskiwania dalszej zgody rodzica/opiekuna.
14.Organizator i Współorganizator przewidują atrakcyjne nagrody dla laureatów.
15. Wszyscy uczestnicy konkursu oraz ich opiekunowie otrzymają dyplomy lub podziękowania
16.Administratorem podanych danych osobowych jest Wydawnictwo Komlogo oraz Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna w Krzyżu Wlkp. Istnieje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych
oraz ich poprawianie. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest
równoznaczna z brakiem możliwości wzięcia udziału w konkursie.
17.Przekazując pracę do Organizatora rodzic/opiekun uczestnika potwierdza, że wyraża zgodę na wszystkie
zasady zawarte w Regulaminie.
18.Regulamin może być w każdej chwili zmieniony przez Organizatora.

METRYCZKA:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

XXIX Ogólnopolski Logopedyczny Konkurs Plastyczny „Szumi las”
Dane uczestnika (ucznia, dziecka)
Imię i nazwisko ________________________________________________
Nr kategorii ____________________________________

wiek _________
KOD UCZESTNIKA ___________

Dane placówki uczestnika (opcjonalne)
SZKOŁA PODSTAWOWA nr 4 w PIASTOWIE, ul. ZBIKOWSKA 25, 05-820 PIASTóW
Dane opiekuna
Imię i nazwisko: EWA ZDROJEWSKA
Telefon kontaktowy _______________________

e-mail ______________________________

Adres do ewentualnej wysyłki SZKOŁA PODSTAWOWA nr 4 w PIASTOWIE, ul. ZBIKOWSKA 25, 05-820 PIASTóW

PONIŻSZE DWA POLA UZUPEŁNIA RODZIĆ/OPIEKUN PRAWNY
Dane i zgoda rodzica/opiekuna prawnego
Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego _______________________________________________________________
Rodzic/opiekun prawny wyraża zgodę na nieodpłatne, nieograniczone ilościowo, czasowo oraz terytorialnie upublicznianie przez Organizatora i
Współorganizatora prac wykonanych przez dziecko. Prace wykonane przez dziecko mogą być utrwalane na fotografii lub materiale filmowym i
zestawiane z pracami innych dzieci. Fotografia lub materiał filmowy może być poddawany utrwalaniu, opracowywaniu, zwielokrotnianiu oraz
rozpowszechnianiu na stronie internetowej Organizatora i Współorganizatora, profilu Organizatora i Współorganizatora na portalu
społecznościowym Facebook, na tablicach, w gablotach kronikach, materiałach promocyjnych Organizatora i Współorganizatora bez pozyskiwania
dalszej zgody rodzica/ opiekuna.
________________________________
podpis rodzica/opiekuna prawnego

