
KONKURS PLASTYCZNY ,,KOLOROWA JESIEŃ”

Konkurs skierowany jest do dzieci w wieku 3 - 6 lat.

Czas trwania konkursu od 05.10.2020r. do 23.10.2020r.

I. Cel  konkursu:
- rozbudzanie wyobraźni i aktywności twórczej;
- inspirowanie do twórczych poszukiwań w dziedzinie plastyki;
- motywowanie dzieci do obserwacji otaczającego ich świata;
- uwrażliwienie na piękno ojczystej przyrody;
- zachęcanie do kreowania indywidualnego sposobu przedstawiania tematu. 

II. Warunki uczestnictwa w konkursie:
1. W konkursie mogą wziąć udział dzieci w wieku od 3 do 6 lat.
2. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną samodzielnie wykonaną pracę.
3. Prace składane na konkurs należy wykonać dowolną techniką (malarstwo, rysunek, techniki 
mieszane) z wykorzystaniem jesiennych liści, format A4.
4. Każda praca powinna zawierać metryczkę: imię i nazwisko autora pracy oraz jego wiek.  
5. Prace konkursowe należy składać do Organizatora w terminie do 23.10.2020r.

III. Ocena prac konkursowych:
1. Prace dzieci zostaną ocenione przez specjalnie powołaną Komisję Konkursową, której werdykt 
jest ostateczny.
2. Nagrody rzeczowe i dyplomy przyznawane będą za 1,2,3 miejsce w danej kategorii wiekowej. 
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 30 października 2020 r.
3. Informacja o wynikach konkursu ukaże się również na stronie internetowej szkoły.

IV. Postanowienia końcowe: 
1. Wszystkie prace zgłoszone do konkursu pozostają własnością Organizatora, który zastrzega sobie
prawo do bezpłatnej ekspozycji prac w celach promocyjnych.
2. Ochrona  Danych  Osobowych:
a) Zgłoszenie do udziału w konkursie oznacza zgodę na przetwarzanie przez organizatora  danych 
osobowych w celach niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia organizowanego wydarzenia. 
b) Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania udostępnionych danych w zakresie 
publicznej promocji i sprawozdawczości konkursu.
c) Organizator zastrzega sobie prawo do fotograficznej i audiowizualnej rejestracji  wydarzenia oraz
jego prezentacji w materiałach promocyjnych i sprawozdawczych  związanych z organizowanym 
konkursem.
d) Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne ze zgodą na wykorzystanie zdjęć i materiałów 
multimedialnych zawierających wizerunek osób biorących udział.
 f) Rodzic, opiekun prawny uczestnika konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie danych 
osobowych przez Administratora danych, którym jest Organizator konkursu, do celów związanych 
z organizacją niniejszego wydarzenia.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym Regulaminie.
5. Sprawy nieujęte w Regulaminie rozstrzyga Organizator.
6. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu. 

Organizator konkursu:
p. Ewa Domańska


