„WIOSNA” –
KONKURS PLASTYCZNY
Gminny Ośrodek Kultury w Siemiatyczach ogłasza KONKURS PLASTYCZNY pt.
„Wiosna” dla uczniów szkół z terenu Gminy Siemiatycze (szkoły podstawowe z: Czartajewa,
Szerszeń, Tołwina), klas I - III.
Cele konkursu:
- inspirowanie wiosenną tematyką,
- uwrażliwienie dzieci na piękno nadchodzącej pory roku,
- rozwijanie i doskonalenie możliwości twórczych poprzez działania plastyczne i techniczne,
- rozbudzenie wyobraźni, pobudzenie do plastycznej wypowiedzi,
- promocja dzieci uzdolnionych plastycznie.
Warunki uczestnictwa:
- konkurs adresowany jest do dzieci w wieku z klas I – III, zamieszkałych na terenie
Gminy Siemiatycze,
- każdy uczestnik konkursu może złożyć jedną pracę plastyczną wykonaną
samodzielnie, wcześniej niepublikowaną i nienagradzaną w innych konkursach,
- format pracy – A4,
- technika wykonania prac dowolna (np. wycinanka, wydzieranka, rysunek kredkami,
ołówkiem, tuszem, farbami),
- termin wykonania prac mija 19 marca 2021 r.,
- wykonane prace pozostaną własnością GOK,
- prace można wykonać w domu lub podczas plastycznych zajęć szkolnych,
- prace należy złożyć w sekretariacie swojej szkoły, skąd zostaną odebrane,
- prace powinny być opisane z tyłu kartki (imię nazwisko autora/autorki, klasa,
szkoła),
- nadesłanie prac na konkurs jest jednoznaczne z akceptacją warunków regulaminu,
zgodą na publikacje danych osobowych (zamieszczenie listy laureatów na stronach
internetowych),
- każdy uczestnik konkursu wraz z pracą musi złożyć oświadczenie RODO podpisane
przez rodzica, wyrażające zgodę na udział w konkursie, oraz na przetwarzanie danych
osobowych przez Organizatora konkursu (wg wzoru – poniżej regulaminu)/lub dla ułatwienia
- jednoznaczny z oświadczeniem RODO jest czytelny podpis rodzica z tyłu pracy, obok danych
osobowych autora/autorki pracy.
Postanowienia końcowe:
- Organizator wprowadza 3 kategorie, w których prace zostaną ocenione: I kategoria
– klasy I-sze, II kategoria – klasy II-gie, III kategoria – klasy III-cie,
- w każdej kategorii wiekowej (dla każdej z klas) nagrodzone zostaną 3 prace,
Organizator przewiduje również wyróżnienia dla innych wybranych prac,

- lista nagrodzonych i wyróżnionych zostanie opublikowana na stronie internetowej
www.gminasiemiatycze.pl, oraz profilu Gminy Siemiatycze na facebooku, w dniach 22 - 24
marca 2021,
- nagrody i wyróżnienia zostaną dowiezione do szkół i wręczone uczniom,
- prace oceni komisja powołana przez Organizatora, kryteria oceny: oryginalność
przedstawienia hasła konkursu, wartość plastyczna (gama kolorystyczna, kompozycja),
pomysłowość i inwencja własna, samodzielność wykonania,
- decyzja Komisji w sprawie przyznania nagród jest ostateczna i nie podlega
odwołaniu.

ZAŚWIADCZENIE
Zgoda opiekunów prawnych/rodziców uczestnika na udział w konkursie plastycznym
„Wiosna”, oraz na przetwarzanie danych osobowych, publikację wyników konkursu i
wizerunku mojego dziecka
..........................................................................................
(imię i nazwisko dziecka) na stronach internetowych organizatorów konkursu, zgodnie z
ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych.

.................................................................
(podpis)

