REGULAMIN
WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO
DLA DZIECI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH SPECJALNYCH
„ABC PRZYRODY” XV EDYCJA „KASZËBSCZÉ JEZORA, KASZËBSCZI LAS”.
NA ROK SZKOLNY 2019/2020
Zapraszamy do wzięcia udziału w piętnastej edycji konkursu „ABC przyrody” pt. „Kaszëbsczé jezora, kaszëbsczi las”.
Otaczający nas świat przyrody - piękny, fascynujący i tajemniczy jest inspiracją do powstawania dzieł plastycznych. Celem
tegorocznego konkursu jest poszerzenie wiedzy o najbliższej okolicy, ukształtowaniu terenu, ochronie przyrody.
I. ORGANIZATOR - Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Pucku
Patronat honorowy: Urząd Miasta w Pucku
II. CEL KONKURSU:





integracja plastyczna środowisk różnych szkół,
stwarzanie uczniom niepełnosprawnym możliwości osiągania sukcesów,
prezentacja otaczającej przyrody w twórczości dziecięcej,
zaciekawienie światem przyrody Kaszub.

III. ZASADY UCZESTNICTWA:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Konkurs plastyczny skierowany jest do uczniów szkół podstawowych specjalnych województwa pomorskiego.
Każdy z autorów może zgłosić do konkursu nie więcej niż jedną pracę, wykonaną samodzielnie.
Każda zgłoszona do konkursu praca plastyczna powinna być oprawiona.
Do każdej pracy należy dołączyć metryczkę zawierającą następujące informacje: imię i nazwisko autora, wiek autora,
tytuł pracy, adres szkoły, imię i nazwisko nauczyciela, pod kierunkiem którego praca została wykonana.
Do prac proszę dołączyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez organizatora
konkursu.
Technika wykonania pracy jest dowolna, format pracy A3.

IV. OCENA PRAC I NAGRODY:
- oceniane zostaną prace spełniające warunki podane w punkcie III,
- prace nadesłane nie są zwracane, zostaną one eksponowane w placówce,
- uroczyste rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 21 listopada 2019 r. o godz. 10.00
w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Pucku, ul. Zamkowa 5, 84-100 Puck
- nagrody i dyplomy należy odebrać osobiście.
V. TERMIN SKŁADANIA PRAC:
do 12 listopada 2019 roku.
VI. ADRES NADSYŁANIA PRAC:
SOSW w Pucku
ul. Zamkowa 5, 84-100 Puck
tel. 58 673 22 50
Dyrektor SOSW
mgr Jolanta Podhajska

OŚWIADCZENIE
O wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
(CZYTELNIE WYPEŁNIA RODZIC/OPIEKUN AUTORA PRACY)
Tytuł pracy:………………………………………………………………………………………………………….
Dane autora pracy:
Imię i Nazwisko:……………………………………………………………………………………………………..
Wiek:…………………………………………………………………………………………………………………….
Adres placówki:…………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………
Dane opiekuna/ autora pracy:
Imię i Nazwisko:……………………………………………………………………………………………………
Adres e-mail:……………………………………………………………………………………………………….

Mając na uwadze, że:
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pucku, ul. Zamkowa 5, 84-100 Puck przeprowadził Wojewódzki Konkurs Plastyczny
pt. „ ABC przyrody – Kaszëbsczé jezora, kaszëbsczi las”” .
…………………………………………………………………………………… (imię i nazwisko autora)
jest jedynym autorem pracy konkursowej.
Ja niżej podpisany/podpisana (opiekun prawny/rodzic)……………………………………………………………
Wyrażam zgodę na wykorzystywanie i przetwarzanie przez Organizatora następujących danych osobowych autora pracy:
1. imienia i nazwiska
2. adresu placówki
3. adresu e-mail
4. numeru telefonu kontaktowego
5. wieku
oraz moich jako rodzica (opiekuna prawnego) autora pracy wskazanych w niniejszym oświadczeniu.
Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia konkursu.
Administratorem danych osobowych jest Organizator.
Uczestnik oraz rodzic (prawny opiekun) ma prawo do wglądu do swoich danych oraz ich poprawienia, a także żądania ich
usunięcia.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym stanowi warunek udziału w Konkursie
______________________________________________
Data

Podpis opiekuna pracy
________________________
Podpis rodzica lub prawnego opiekuna

