Regulamin konkursu na najpiękniejszą ozdobę bożonarodzeniową

Organizator:
Gminna Biblioteka Publiczna w Wiskitkach
ul. Kościuszki 25
96-315 Wiskitki
Honorowy patronat:
Wójt Gminy Wiskitki
Program konkursu:
10.12.2018 godz. 15.00 – ostateczny termin składania prac do Gminnej
Biblioteki Publicznej w Wiskitkach
17.12.2018 godz. 10.00 – rozstrzygnięcie konkursu, wręczenie nagród,
dyplomów

Cele konkursu:
1. Rozwijanie kreatywności dzieci i młodzieży.
2. Kultywowanie tradycji świątecznych.
3. Rozwijanie wyobraźni plastycznej.
4. Rozwijanie zdolności manualnych.
5. Inspiracja do twórczych poszukiwań nowych form plastycznych.
6. Integracja dzieci i młodzieży.
7. Rozwijanie wśród dzieci wrażliwości estetycznej na sztukę plastyczną.
Regulamin:
1. Wydarzenie ma charakter konkursowy i zostanie przeprowadzone w dwóch
kategoriach:
I kategoria – najpiękniejsza ozdoba bożonarodzeniowa
II kategoria – najpiękniejszy stroik bożonarodzeniowy
2. Prace wykonujemy samodzielnie, techniką dowolną, według upodobań i umiejętności
uczestnika. Preferowane jest użycie materiałów naturalnych, tj.: drewno, sznurek,
suszone owoce, papier, różnego rodzaju ziarna itp.
3. Każda praca musi zawierać dane autora (metryczka przymocowana do pracy). Uczeń
może oddać maksymalnie tylko jedną pracę konkursową, wyłącznie w jednej kategorii.
4. Konkurs adresowany jest do uczniów przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjum z
terenu Gminy Wiskitki.
5. Konkurs zostanie przeprowadzony w następujących grupach wiekowych:
Przedszkola i klasa „0”
Klasa I - III
Klasa IV – VI
Klasa VII-VIII
Gimnazjum
6. Nagrodzone prace zostają własnością Organizatora.

Ocena i nagrody:
1. Jury powołane przez organizatora przyzna nagrody rzeczowe dla trzech pierwszych
miejsc w każdej kategorii oraz wyróżnienia i dyplomy.
2. Jury ma prawo przyznania dwóch równorzędnych miejsc i wyróżnień, ma także prawo
nie przyznać pierwszego miejsca.
3. Ocena Jury jest ostateczna i niepodważalna.

Kryteria oceny:
1. Oryginalny pomysł.
2. Estetyka wykonania pracy.
3. Ogólny wyraz artystyczny.
4. Materiał użyty do wykonania pracy.
5. Zgodność pracy z założeniami konkursu.
6. Stopień trudności.
7. Technika wykonania.
8. Indywidualny charakter pracy.
Sprawy organizacyjne:
1. Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga Organizator.
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Miejscowość

Administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest Gminna Biblioteka Publiczna w Wiskitkach,
ul. Kościuszki 25, 96-315 Wiskitki. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednocześnie niezbędne dla
potrzeb rozstrzygnięcia konkursu. Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji konkursu.
Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przetwarzanie danych osobowych, gdy uzna,
iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących uczestnika narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO).
Oświadczam, że zapoznałam(em) się z Regulaminem Konkursu oraz zostałam(em) poinformowana(y)
o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych osobowych oraz ich poprawiania, usunięcia
i przeniesienia, jak również prawie wniesienia w każdym czasie sprzeciwu wobec ich przetwarzania
wynikającym z art. 15-20 RODO.
Niniejszym oświadczam, że zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO wyrażam zgodę na przetwarzanie i publikację
danych osobowych zawartych w formularzu przez Organizatora w celach związanych z organizacją
i przeprowadzeniem konkursu plastycznego konkurs na najpiękniejszą ozdobę świąteczną
Wyrażam zgodę na publikację wizerunku uczestnika na stronach internetowych Organizatora,
w wydawnictwach własnych, w lokalnych mediach do celów związanych z promowaniem działalności Gminnej
Biblioteki Publicznej w Wiskitkach oraz Gminy Wiskitki.
……………………………………………………………………………………
(podpis rodzica lub opiekuna)

METRYCZKĘ NALEŻY WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI I DOŁĄCZYĆ DO PRACY KONKURSOWEJ

