Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Rzeszowie – Filia w Sędziszowie Młp.
ogłasza

konkurs plastyczny na plakat

„POLSKA NIEPODLEGŁA”
RE G ULA MI N K O NK URSU:
Cele konkursu:
• zainteresowanie uczniów historią Polski,
• kształtowanie postaw patriotycznych,
• zachęcenie do poznawania trudnych dziejów naszej Ojczyzny,
• ochrona przed zapomnieniem wydarzeń i ludzi,
• doskonalenie umiejętności plastycznych.
1) Konkurs adresowany jest do uczniów kl. IV-VII Szkół Podstawowych Powiatu ropczycko-sędziszowskiego.
2) Warunkiem udziału w konkursie jest wykonanie pracy plastycznej – PLAKAT.
 Prace plastyczne mogą być wykonane dowolną techniką w formacie A1.
 Każdy uczestnik konkursu może dostarczyć tylko jedną pracę.
3) Ocenie podlegać będzie zgodność z tematem, pomysłowość, oryginalność, samodzielność.
4) Prace nie mogą mieć autorstwa zbiorowego.
5) Prosimy o ciekawe rozwiązania plastyczne i interesujące, oryginalne materiały użyte do wykonania
plakatu (nie tylko same kredki!).
6) Praca powinna być podpisana godłem {Godło : słowo, znak, symbol graficzny identyfikujący/
utożsamiający autora z pracą}.
7) Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie pracy
w terminie do 25 maja 2018 r.
na adres: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
w Rzeszowie – Filia w Sędziszowie Młp.
ul. Fabryczna 4
39-120 Sędziszów Młp.
W godzinach pracy biblioteki:
http://www.rzeszow.pbw.org.pl/index.php/filie/sedziszow-mlp/godziny-otwarcia-si
8) Organizatorzy przewidują nagrody za zajecie I, II, III miejsca oraz wyróżnienia.
9) Nagrody przyzna Jury powołane przez Organizatorów, a osoby nagrodzone zostaną powiadomione.
10) Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w czerwcu 2018 roku.
11) Organizatorzy nie zwracają prac oraz zastrzegają sobie prawo ich wykorzystania do celów edukacyjnych
i wystawowych.
12) W imieniu Uczestnika Konkursu jego prawny opiekun musi wypełnić formularz dotyczący zgody na
przetwarzanie i publikację danych osobowych, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Rzeszowie z siedzibą w Rzeszowie 35-074, ul. Gałęzowskiego 4 jako
administrator danych osobowych informuje, że dane będą przetwarzane w celu uczestniczenia w konkursie,
wyłonienia laureatów konkursów, ogłoszenia wyników konkursów. Dane osobowe nie będą udostępniane.
Przysługuje uczestnikom biorącym udział w konkursie prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich
poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do udziału w konkursie i wyłonienia
laureatów.

Poniżej załącznik, który należy dostarczyć razem ze składaną pracą konkursową

!

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH DZIECKA

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Rzeszowie,
ul. Gałęzowskiego 4, 35-074 Rzeszów danych osobowych mojego dziecka w zakresie: imię, nazwisko, klasa,
szkoła / wskazanym w formularzu zgłoszeniowym, w celu przeprowadzenia konkursu
Zostałem/am poinformowany/a, że podanie danych jest dobrowolne i przysługuje mi prawo dostępu do treści
podawanych danych oraz ich poprawienia.
…………………………………………
(miejscowość, data)

………………………………………………
(czytelny podpis opiekuna/rodzica)

