XV REJONOWY KONKURS PLASTYCZNY
DLA DZIECI

"IDZIE WIOSNA"
REGULAMIN
1. Organizator:
Ognisko Pracy Pozaszkolnej Zespół "PRZYGODA" w Rybniku
Stowarzyszenie Miłośników Kultury Ludowej „Przygoda” w Rybniku
2. Cel:
- Rozwijanie i kształtowanie wyobraźni plastycznej inspirowanej porą roku
- Rozwijanie zdolność przeżywania i dostrzegania piękna przyrody
- Rozwijanie możliwości twórczych dzieci poprzez działania plastyczne
w różnych technikach
- Rola koloru w wyrażaniu atmosfery i specyfiki określonej pory roku
- Popularyzacja plastycznej twórczości dziecięcej
3. Uczestnicy
- dzieci w wieku przedszkolnym
- dzieci klas I -III szkół podstawowych
4. Warunki konkursu
- ilość nadsyłanych prac: nieograniczona
- format: maksymalnie 50x70cm
- technika: wszystkie techniki płaskie
- wszystkie prace winny być opisane na odwrocie: imię i nazwisko autora,
wiek, imię i nazwisko nauczyciela, adres placówki i numer telefonu, e-mail
- nie dostarczać prac zrolowanych
- do prac należy dołączyć załącznik
5. Termin nadsyłania prac: 10 maja 2019r.
6. Adres, na który należy nadsyłać prace:
Ognisko Pracy Pozaszkolnej Zespół "PRZYGODA"
ul. Świerklańska 42A, 44-200 Rybnik
tel./fax (032) 4226376, e-mail: oppprzygoda@interia.pl
7. Uroczyste podsumowanie konkursu i wręczenie nagród i dyplomów odbędzie
się w siedzibie placówki. O dokładnym terminie laureaci zostaną powiadomieni.
Wyniki konkursu będą zamieszczone na stronie www.przygoda-rybnik.pl

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU
W KONKURSIE!

Załącznik

ZGODA RODZICA / OPIEKUNA PRAWNEGO NA PRZETWARZANIE
DANYCH OSOBOWYCH ORAZ UPUBLICZNIANIE WIZERUNKU
DZIECKA
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej nr 2016/679 w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Ognisko Pracy Pozaszkolnej – Zespół
„Przygoda” w Rybniku, z siedzibą przy ul. Świerklańskiej 42a, 44-200 Rybnik, i Stowarzyszenie
Miłośników Kultury Ludowej „Przygoda” danych osobowych mojego dziecka tj.

imienia i nazwiska, upublicznianie wizerunku mojej córki / mojego syna, wykorzystanie
i publikację jego/jej dorobku twórczego na terenie placówki, w środowisku lokalnym
i w mediach w związku z realizacją XV Rejonowego Konkursu Plastycznego „Idzie
wiosna”.

Nazwisko i imię dziecka

Nazwisko i imię rodzica

Podpis rodzica

