Gminny Konkurs Plastyczny
„Symbole narodowe w życiu codziennym Polaków”
Organizator:
Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszki w Głoskowie
ul. Milenium 76
Adresat:
Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych w kategorii wiekowej:

klasy I -III
klasy IV -VI
Cel konkursu :
- kształtowanie postaw patriotycznych oraz szacunku dla symboli narodowych;
- poszanowanie tradycji obchodów świąt narodowych (Konstytucji 3-Maja,
Święta Flagi);
- przedstawienie wydarzeń i miejsc ważnych dla Polaków, w których używane
są symbole narodowe;
- rozwijanie wyobraźni i aktywności plastycznej;
- kształcenie wrażliwości estetycznej;
- stworzenie uczniom możliwości prezentacji własnych dokonań twórczych
Zadanie:
Zadaniem uczestników jest przygotowanie pracy plastycznej formatu A3, techniką
dowolną, płaską.
Termin składania prac:
Prace należy dostarczyć do Organizatora w terminie do 20 kwietnia 2016 r.
na adres: Szkoła Podstawowa
im. T. Kościuszki
ul. Milenium 76
05-503 Głosków
dopisek: biblioteka szkolna
Ocena prac:
Oceniana będzie oryginalność techniki plastycznej, ciekawe ujęcie tematu, estetyka i
samodzielność wykonanej pracy.
Nagrody:
Nagrodzone zostaną I, II, III miejsce przyznane w każdej kategorii wiekowej.
Wyniki konkursu będą dostępne na stronie internetowej Szkoły Podstawowej w
Głoskowie w dniu 25.04.2016r.

Warunek udziału w konkursie:
Na odwrocie każdej pracy należy dołączyć metryczkę wypełnioną drukowanymi
literami (imię i nazwisko autora pracy, klasa, nazwa szkoły, telefon kontaktowy, imię
i nazwisko opiekuna).
Dodatkowo każda praca powinna zawierać oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie
danych osobowych dziecka zgodnie z załączonym wzorem.
Wzór oświadczenia:
ZGODA rodziców/opiekunów prawnych
Wyrażam zgodę/ nie wyrażam zgody ⃰ na udział mojego dziecka
…………………………………………………………klasa......................
w Gminnym Konkursie Plastycznym „Symbole narodowe w życiu codziennym
Polaków” oraz publikowanie danych osobowych (imię, nazwisko, klasa, szkoła) i
wyników uzyskanych przez moje dziecko w w/w konkursie na stronie internetowej
Organizatora.

………........
data

…………………………………..
podpis rodzica/opiekuna prawnego

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.
U. 2002 r. Nr 101 poz.926, ze zm.)
٭- niepotrzebne skreślić

