ŚWIATOWY DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA
Konkurs Plastyczny
„Najsłynniejsze misie świata’’

W związku ze zbliżającym się Światowym Dniem
Pluszowego Misia serdecznie zapraszamy
uczniów klas 1 – 3 szkoły podstawowej do udziału
w szkolnym konkursie plastycznym
,,Najsłynniejsze misie świata.’’

Regulamin
1. Organizatorem konkursu są nauczyciele świetlicy szkolnej.
2. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas 1-3 szkoły
podstawowej.
3. Wymogi dotyczące pracy:
 Tematyka – wykonanie pracy plastycznej przedstawiającej
znanego misia (np. Kubuś Puchatek, Miś Uszatek, itp..)
 Format A4
 Technika dowolna

 Informacje o autorze – na odwrocie pracy (imię i nazwisko,
klasa)
5. Do zgłoszonych prac muszą zostać dołączone oświadczenia
rodziców/ opiekunów prawnych (załącznik 1).
6. Prace należy składać do 20.11.2017 roku na świetlicy szkolnej.
7. Jeden uczestnik może złożyć tylko jedną pracę.
8. Prace nie podlegają zwrotowi.
9. Prace konkursowe oceni Komisja powołana przez organizatora
konkursu.
10.Termin ogłoszenia wyników 24.11.2017 rok.

Organizatorzy konkursu:
Olga Bień,
Anna Tyńska-Gryz,
Magdalena Świerczek

Załącznik 1

Oświadczenie
Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt. 1 ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. z
2002r., Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami) wyrażam zgodę na udział
mojego dziecka
………………………………………………………………………………………………
imię i nazwisko dziecka (uczestnika konkursu)

w Konkursie Plastycznym „Najsłynniejsze misie świata.” oraz na przetwarzanie przez Szkołę
Podstawową w Tarnowcu ul. Tarnowska 60 Tarnowiec danych osobowych mojego dziecka
zawartych w metryczce umieszczonej na pracy.
Przyjmuję do wiadomości, iż:
1. Administratorem danych jest Szkoła Podstawowa w Tarnowcu w Tarnowcu ul.
Tarnowska 60 33-112 Tarnowiec. Dane przetwarzane są w związku z organizacją
konkursu „Najsłynniejsze misie świata.”
2. Przysługuje mi prawo dostępu do treści podanych danych oraz do ich poprawiania.
3. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do uczestnictwa w konkursie
plastycznym „Najsłynniejsze misie świata.”
Zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(Dz. U. z 2006r. Nr 90, poz. 631, z późniejszymi zmianami), wyrażam zgodę na
nieodpłatne rozpowszechnianie wizerunku, imienia i nazwiska mojego dziecka w
materiałach informacyjnych opracowywanych i upowszechnianych przez Zespół
Szkół Publicznych w Tarnowcu w zakresie realizacji konkursu, w tym
zamieszczanych na stronach internetowych szkoły.

…………………………………………………
data, czytelny podpis rodzica / opiekuna prawnego

