Zapraszamy uczniów szkół podstawowych i średnich do udziału
w międzyszkolnym konkursie plastycznym

„ Jesienią malowane”
Organizator konkursu:
Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego nr 2 w
Białymstoku, ul. Promienna 13a 15-720 Białystok.
Cele konkursu:
- zwrócenie uwagi na walory przyrodnicze oraz bogactw barw jakie niesie ze sobą jesień;
- uwrażliwienie na piękno krajobrazu jesiennego;
- popularyzacja twórczości plastycznej;
- pobudzenie wyobraźni;
- rozwijanie uzdolnień plastycznych;
Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych i średnich. Obejmuje następujące grupy
wiekowe:
I grupa: uczniowie klas 0-III
II grupa: uczniowie klas IV - VIII
III grupa: uczniowie szkół średnich ;
Przewiduje się nagrodę za miejsce 1, 2 i 3 miejsce w każdej z kategorii. Komisja może przyznać
wyróżnienia lub nagrody dla wszystkich uczestników w zależności od liczby prac.

Regulamin konkursu:
- dopuszczalne są jedynie prace indywidualne;
- każdy uczestnik może wykonać tylko jedną pracę;
- pracę wykonujemy na formacie A3;
- technika pracy jest dowolna;
- do każdej pracy należy dołączyć kartę zgłoszenia (załącznik 1) ;
- wszystkie prace powinny być również opisane na odwrocie za pomocą metryczki: imię i nazwisko
autora, wiek(klasa), nazwa szkoły, telefon;

Przy ocenie i nagradzaniu prac brane będą pod uwagę:
-walory artystyczne takie jak : kompozycja, gama kolorystyczna, technika wykonania;
- oryginalność i pomysłowość w ukazaniu tematu;
- samodzielność wykonania;
- estetyka wykonania pracy;
Termin i miejsce składania prac:
Prace wykonane zgodnie z regulaminem i odpowiednio zapakowane można składać w przedsionku
szkoły do znajdującego się tam pojemnika. Termin składania prac upływa 13 listopada 2020 r. Do
pracy musi być dołączona karta zgłoszenia.
Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród:
Komisja konkursowa powołana przez organizatorów dokona oceny prac i przyzna nagrody w trzech
grupach wiekowych. Poinformujemy telefonicznie na temat zdobytych miejsc i możliwościach odbioru
nagród i dyplomów .
Uwagi:
W konkursie biorą udział wyłącznie prace wykonane zgodnie z regulaminem konkursu. Nagrodzone
prace będą zamieszczone na stronie internetowej szkoły ZSMS nr 2 w Białymstoku. Wszystkie prace
przechodzą na własność organizatora.
Osoby nadsyłające prace konkursowe wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu
swoich danych osobowych wg. Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku
(Dz.U.2018.1000) w celu przeprowadzania konkursu , organizator zastrzega sobie prawo do
nieodpłatnego wykorzystania i rozpowszechniania wizerunku laureatów i uczestników konkursu, a
także fotografii ich prac do celów informacyjnych, promocyjnych i reklamowych, utrwalonych
jakąkolwiek techniką, a także w sieci publicznej (np. na stronie internetowej oraz portalach
społecznościowych Facebook, Twitter, YouTube itp.).
Mamy nadzieję, że wykonanie prac sprawi dzieciom i młodzieży wiele radości, pobudzi ich
wyobraźnię, zachęci do plastycznych działań oraz przyczyni się do rozwoju artystycznych uzdolnień.
SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE !!!
mgr Marzena Kotik
mgr Renata Kalinowska

W razie pytań prosimy o kontakt:
Marzena Kotik marzenakotik@interia.pl
Renata Kalinowska renatakalinowska@op.pl

Formularz Zgłoszenia – załącznik 1

Imię i nazwisko uczestnika konkursu: ................................................................................................................
Nazwa szkoły i adres: ...............................................................................................................................................
Telefon kontaktowy: .........................................................................................................................................
Kategoria (wstaw znak X w odpowiednie pole):
I Dzieci szkół podstawowych klasy 1 - 3
II Dzieci szkół podstawowych klasy 4 - 8
III Młodzież szkół średnich;
Data i podpis opiekuna prawnego: ................................................................................................................................

ZGODA
na przetwarzanie danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a 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 (RODO) Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatorów –
ZSMS nr 2 w Białymstoku, danych osobowych: (imię i
nazwisko) ............................................................................................................................ - Uczestnika Konkursu Jesienią
malowane, zawartych w niniejszym formularzu zgłoszeniowym na potrzeby organizacji Konkursu
plastycznego Jesienią malowane, wyłonienia Laureatów i innych osób nagrodzonych oraz
upowszechnienia informacji na temat Konkursu i nagrodzonych prac konkursowych. Wyrażam
również zgodę na rozpowszechnianie wizerunku Uczestnika Konkursu oraz danych osobowych
Uczestnika Konkursu w związku z promocją i informowaniem o Konkursie. Jednocześnie oświadczam,
że Uczestnik Konkursu zapoznał się z informacjami zamieszczonymi w Regulaminie konkursu,
będącymi realizacją obowiązku Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu informacyjnego określonego
w art. 13 RODO, dotyczącymi przetwarzania danych osobowych Uczestnika Konkursu oraz jego
Przedstawiciela Ustawowego, a także znane są nam wszystkie przysługujące nam prawa, o których
mowa w art. 15 –18 RODO
................................................................................................
Data i podpis opiekuna prawnego

