
REGULAMIN II MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU
PLASTYCZNEGO „Świat mozaiki” pt. „Wiosna”

1. Organizatorem konkursu jest : Publiczna Szkoła Podstawowa nr 
15, ul. Szymanowskiego 19 , 
47- 206 Kędzierzyn- Koźle, tel. 77 482 32 17.
2. Cele konkursu:
 Wyszukiwanie i rozwijanie talentów plastycznych uczniów
  Uwrażliwienie młodzieży na piękno przyrody naszego regionu
 Rozwijanie zainteresowań plastycznych, wrażliwości estetycznej     
i aktywności twórczej dzieci i młodzieży; 
  Umożliwienie młodzieży uzdolnionej plastycznie zaprezentowania 
swoich umiejętności i ich konfrontacji z rówieśnikami;  
3. Konkurs skierowany jest do uczniów klas 4-8 szkoły podstawowej.
4. Zasady uczestnictwa:

 zadaniem uczestników jest przygotowanie pracy zgodnej z tematem konkursu: 
„Wiosna”.  Wiosną ptaszki ćwierkają, kwiatki rosną, drzewa kwitną przyroda budzi
się do życia, a wraz z nią pojawia się mnóstwo inspiracji na kreatywne prace 
twórcze !
Prace nadesłane na konkurs muszą być pracami własnymi, wcześniej 
nienagradzanymi     i niepublikowanymi. 
Prace powinny być wykonane techniką mozaiki przy wykorzystaniu  materiałów 
suchych (bez użycia plasteliny i świeżych roślin)). 
Format prac: nie mniejszy niż A4 i nie większy niż A3.
Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną pracę. 
Praca powinna być na odwrocie opatrzona danymi autora: szkoła do której 
uczęszcza uczeń, imię, nazwisko, data urodzenia, numer telefonu szkoły oraz imię
i nazwisko opiekuna
Nadesłane prace nie będą zwracane.
Do udziału w konkursie zostaną dopuszczone wyłącznie prace spełniające 
warunki regulaminu

5. KRYTERIA OCENY PRAC KONKURSOWYCH:
 zgodność pracy z tematem konkursu 
 estetyka wykonania pracy
  walory artystyczne 
 samodzielność wykonania pracy
6. Termin nadsyłania prac upływa 31 marca 2019 r.

7. Miejsce doręczenie prac:

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15
im. Jana Kochanowskiego

ul. Szymanowskiego 19 ,       
47- 206 Kędzierzyn- Koźle, 

tel. 77 482 32 17
dopisek : KONKURS- Świat mozaiki.



8. Prace będzie oceniało jury powołane przez organizatora.

9. Postanowienia końcowe:

 nadesłanie pracy jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na jej 
publikację na stronie internetowej szkoły organizatora,

 organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania prac 
konkursowych w celach promocyjnych i edukacyjnych,

 organizator zastrzega sobie zmiany powyższego regulaminu,

 o zmianach osoby zainteresowane zostaną poinformowane,

10. O terminie ogłoszenia wyników i wręczenia nagród szkoły zwycięzców 
zostaną poinformowane mailowo.

Wszelkich dodatkowych informacji o konkursie udzieli organizator Honorata 
Czech – Kulla a-mail: ataczech@o2.pl.

Honorata Czech- Kulla 

nauczyciel plastyki



OŚWIADCZENIE
Zgoda rodziców (opiekunów prawnych) na udział dziecka

w organizowanym przez Publiczną Szkołę Podstawową nr 15 im. Jana Kochanowskiego
w Kędzierzynie-Koźle

konkursie plastycznym Świat mozaiki pt „Wiosna”.

I. Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka 

........................................................................................................................... 
(imię i nazwisko) 

.............................................................. ............................................................ 
(wiek, nazwa szkoły) 

...........................................................................................................................
(dane rodzica/opiekuna, kontakt: telefon, e-mail, adres)

II. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatora konkursu danych osobowych mojego
dziecka oraz moich danych (imienia, nazwiska, klasy, nazwy szkoły, wieku, telefonu, e-maila,
adresu) w celach wynikających z organizacji konkursu zgodnie z  art. 23 ust. 1 pkt 1 oraz art.
27  ust.  2  pkt.  1  ustawyo  ochronie  danych  osobowych  z  dnia  29  sierpnia  1997  r.  (tekst
jednolity Dz. U. 2015, poz. 2135 z późn.  zm.) 

III. Wyrażam zgodę na zamieszczenie przez Publiczną Szkołę Podstawową nr 15 im. Jana
Kochanowskiego  w  Kędzierzynie-Koźlu  wizerunku  mojego  dziecka  utrwalonego  podczas
konkursu plastycznego  Świat  mozaiki  „Wiosna”,  na stronie www.zegluga.edu.pl  oraz na
portalu społecznościowym Facebook w celu ogłoszenia wyników konkursu.

Zostałem/am poinformowany/a,  że administratorem danych mojego dziecka jest  Publiczna
Szkoła odstawowa nr 15 im. Jana Kochanowskiego w Kędzierzynie-Koźlu.
Posiadam prawo do wglądu w treść danych mojego dziecka oraz możliwość ich poprawiania,
a podanie danych osobowych jest dobrowolne. 

....................................................................... …….........................................
Czytelny podpis rodzica (opiekuna prawnego) Miejscowość i data

uczestnika konkursu


