Szanowni Państwo Dyrektorzy
Placówek Oświatowo Wychowawczych
Rzecznik Praw Dziecka Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Nowym Sączu
serdecznie zaprasza do udziału w konkursie plastycznym
„ Dziecko już mieszkaniec, obywatel i już człowiek”
zorganizowanym w ramach realizacji zadania:
„RZECZNICTWO I OCHRONA PRAW DZIECKA W REGIONIE
NOWOSĄDECKIM ”

Regulamin

Cele konkursu:

 rozwijanie edukacji obywatelskiej i kompetencji społecznych,
 upowszechnianie praw i obowiązków dziecka,
 kształtowanie postaw twórczych i kreatywności,
 prezentacja własnych dokonań twórczych.

Założenia organizacyjne:
1. Informacje o Konkursie oraz Regulamin Konkursu są opublikowane na stronie
internetowej Organizatora:
2. Przedmiotem konkursu są prace plastyczne wykonane wyłącznie indywidualnie,
w dowolnej technice płaskiej przez uczniów pod kierunkiem nauczycieli.
Tematyka dotyczy przestrzegania praw i obowiązków dziecka.
3. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i świetlic.
Konkurs przeznaczony jest dla czterech kategorii:
 uczniowie klas 0 – III
 uczniowie klas IV – VI
 uczniowie gimnazjum
 uczestnicy świetlic
4. Z każdej klasy oraz świetlicy można nadesłać maksymalnie 2 prace.
5. Format prac do wyboru: A3 lub A4.
6. Każda praca powinna zostać zaopatrzona:
 w metryczkę, zawierającą:
nazwę i adres, telefon, adres e-mail przedszkola, szkoły, świetlicy;
imię i nazwisko oraz wiek ucznia, klasa;
imię i nazwisko nauczyciela, pod którego kierunkiem została wykonana praca.
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oświadczenie rodzica/opiekuna – zgodę na przetwarzanie danych osobowych,
publikowanie w publikacjach pokonkursowych i nieodpłatne wykorzystywanie
prac (załącznik 1).

7. Nadesłanie prac jest równoznaczne z akceptacją regulaminu i wyrażeniem zgody
na przetwarzanie danych osobowych w celach konkursowych. .
8. Organizator zastrzega sobie prawo zatrzymania i publikacji prac według własnego
uznania. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z udostępnieniem praw
autorskich do nich na rzecz organizatora, o których mowa w art. 50 Ustawy
z dnia 4 lutego 1994 r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994 r.
Nr 24, poz. 83) oraz wyrażeniem zgody na jej publikacje.

9. Organizator nie zwraca nadesłanych prac.

Terminarz
1. Prace prosimy przesyłać pocztą lub dostarczać osobiście od dnia ogłoszenia Konkursu do
dnia 21 listopada 2014 r. z dopiskiem:
konkurs plastyczny „ Dziecko już mieszkaniec, obywatel i już człowiek”
do siedziby organizatora konkursu:
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
Oddział Okręgowy w Nowym Sączu
ul. św. Kunegundy 16
33-300 Nowy Sącz

2. O wynikach oraz terminie finału konkursu połączonym z wernisażem laureaci zostaną
powiadomieni telefonicznie lub mailowo.
3. Lista nagrodzonych zostanie opublikowana na stronie internetowej Organizatora Towarzystwa Przyjaciół Dzieci – Oddział Okręgowy w Nowym Sączu:
http://www.tpd.mnet.pl

Ocena prac konkursowych
1.Prace konkursowe będą oceniane przez Komisję Konkursową powołaną przez
Organizatora.
2. Prace oceniane będą pod względem oryginalności, samodzielności, estetyki
wykonania pracy oraz pomysłowości w interpretacji tematu.
3. Przewidywane są dyplomy i nagrody rzeczowe dla trzech pierwszych miejsc w każdej
kategorii wiekowej oraz wyróżnienia.
4. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne.
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Załącznik nr 1
Wypełnia opiekun dziecka:

OŚWIADCZENIE
Ja, ........................................................................... zamieszkały/a ...........................................
(imię i nazwisko opiekuna prawnego)

(ulica nr domu i/lub mieszkania)

......................................................., oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią
(miejscowość, kod pocztowy)

Regulaminu Konkursu i wyrażam zgodę na wzięcie udziału mojej/mojego córki/syna
............................................................................. w konkursie plastycznym i przetwarzanie
(imię i nazwisko dziecka)

danych osobowych (zgodnie z ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dn. 29.08.1997 r.) w celach
związanych z konkursem - promocją praw i obowiązków dziecka.

…………………………………
(miejsce i data)

……………………………
(podpis)
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