Szkoła Podstawowa nr 6 im. Lotników Polskich
w Pile
zaprasza do udziału
w
Miejskim Konkursie Plastycznym dla dzieci i młodzieży
pod Patronatem Honorowym Prezydenta Miasta Piły.

Podniebni Rycerze
z okazji obchodów 100- lecia Lotnictwa Polskiego.

Rok szkolny 2018/2019
CELE KONKURSU


Zachęcenie dzieci i młodzieży do pracy twórczej



Promowanie młodych talentów



Kształtowanie postaw patriotycznych wśród dzieci i młodzieży



Uczczenie rocznicy polskiego lotnictwa wojskowego



kształtowanie poczucia własnej tożsamości

Zadaniem uczestnika konkursu jest wykonanie pracy plastycznej
przedstawiającej historię polskiego lotnictwa.

ORGANIZATOR
Szkoła Podstawowa nr 6 im. Lotników Polskich w Pile
Ul. Żeromskiego 41, 64-920 Piła
1. Technika wykonania pracy
Techniki płaskie: malarstwo (akwarela, gwasz, tempera), pastele olejne i suche (utrwalone), grafika,
techniki mieszane (np. kolaż), inne płaskie techniki z wyłączeniem nietrwałych
i tworzących wypukłości materiałów takich jak: kasze , wata, papierowe kulki itp.
2. Format pracy

A3

3. Termin
Prace należy dostarczyć osobiście lub przesłać do dnia 30 listopada 2018 r. (decyduje data stempla
pocztowego) na adres: Szkoła Podstawowa nr 6 im. Lotników Polskich, ul. Żeromskiego 41, 64-920 Piła.
Termin rozstrzygnięcia 10 grudnia

4. Uczestnicy konkursu
1

grupa 7-10 lat

2

grupa 11-15 lat

5. Skład jury ustalony zostanie przez organizatora konkursu.
6. Wyniki konkursu są ostateczne i nie podlegają odwołaniu.
7. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie organizatora www.sp6@wp.pl w dniu 10. 12. 2018 r.
8. Autorzy najlepszych prac otrzymają nagrody rzeczowe.

9. Opis
Na odwrocie pracy powinny być umieszczone następujące informacje (drukowanymi literami):
-imię i nazwisko autora
-wiek autora
- nazwa placówki zgłaszającej prace na konkursowe, numer telefonu, imię i nazwisko osoby prowadzącej
zajęcia plastyczne (koordynatora).

Prace zgłoszone do konkursu przechodzą na własność organizatora, który tym samym zyskuje prawo
do ich reprodukowania, rozpowszechniania, publikacji, bez żadnych roszczeń materialnych ze strony
autorów.

Sponsor Główny Nagród

KINO

Załącznik nr 1
Do Regulaminu Międzyszkolnego Konkursu Plastycznego Podniebni Rycerze.

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na wykorzystywanie wizerunku.
Ja niżej podpisany wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu zamieszczania,
udostępniania i rozpowszechniania mojego wizerunku w związku z udziałem w Międzyszkolnym
Konkursie Plastycznym Podniebi Rycerze którego organizatorem jest Szkoła Podstawowa nr 6
im. Lotników Polskich w Pile. Wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku w materiałach
informacyjnych i reklamowych na stronie internetowej organizatora oraz serwisach społecznościowych
(np. Facebook zgodnie z art. 81 ust. 1 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach
pokrewnych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE
2016/679 o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku (RODO). Zrzekam się niniejszym
wszelkich roszczeń (istniejących i przyszłych), w tym również o wynagrodzenie względem Szkoły
Podstawowej nr 6 im. Lotników Polskich w Pile z tytułu wykorzystywania wizerunku, głosu, prac
plastycznych, nagrań, moich wypowiedzi na potrzeby określone w oświadczeniu. Podpisanie
oświadczenia na wykorzystanie wizerunku jest dobrowolne.

....................................................................... data i czytelny podpis opiekuna prawnego/rodzica autora
pracy

