KONKURS PLASTYCZNY NA PLAKAT Z OKAZJI
„JUBILEUSZU 100-LECIA ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI”

Drodzy Dyrektorzy
tarnobrzeskich szkół podstawowych, gimnazjów i ponadgimnazjalnych,
Nauczyciele i Uczniowie

W listopadzie 2018 roku obchodzić będziemy setną rocznicę Odzyskania
Niepodległości przez Polskę. Narodowe Święto Niepodległości to dla Polaków jedno
z najważniejszych świąt państwowych. Podczas jego obchodów czcimy pamięć tych,
którym zawdzięczamy własne państwo.
Pragniemy również, aby tarnobrzeskie szkolnictwo włączyło się
w obchody rocznicy. Dla szkół tarnobrzeskich ogłaszamy zatem konkurs plastyczny,
tematycznie związany z niepodległością Polski.

Prosimy o rozpropagowanie konkursu na terenie Waszej Szkoły.
Serdecznie zapraszamy.
W załączeniu dołączamy regulamin.

REGULAMIN
KONKURS PLASTYCZNY NA PLAKAT Z OKAZJI
„JUBILEUSZU 100-LECIA ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI”

I. Organizatorzy konkursu
- Urząd Miasta Tarnobrzega,
- Środowiskowy Dom Kultury TSM,
- Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe „INTER-AKCJA”.

II. Uczestnicy konkursu
Konkurs jest skierowany do uczniów tarnobrzeskich szkól podstawowych z klas VII i VIII,
III klas gimnazjum oraz ponadgimnazjalnych.

III. Cele
- uczczenie 100-lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości,
- propagowanie wiedzy na temat historii Polski,
kształtowanie świadomości i rozwijanie postaw patriotycznych poprzez edukację
plastyczną dzieci i młodzieży,
- popularyzowanie i wspieranie artystycznych talentów uczniów.

IV. Temat konkursu
Przedmiotem konkursu jest praca plastyczna – plakat związany z okazją Jubileuszu 100lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości.

V. Warunki uczestnictwa
- praca powinna być płaska, wykonana dowolną techniką plastyczną: rysunek, malarstwo,
grafika, kolaż - format pracy 50 x70,
- przekazana na konkurs, wcześniej niepublikowana praca musi być pracą własną,
- praca na odwrotnej stronie powinna zawierać metryczkę, zgodnie ze wzorem
/zał. nr 1 do regulaminu/
- do pracy wymagane jest podpisane oświadczenie / zał. nr 2/ do regulaminu i zgoda na
przetwarzanie danych osobowych /zał.nr 3 do regulaminu/,

- prace należy dostarczyć lub przesłać na koszt własny szkoły biorącej udział w konkursie
najpóźniej do dnia 26 października 2018r. na adres:
Środowiskowy Dom Kultury w Tarnobrzegu, ul. Wyspiańskiego 3, 39-400 Tarnobrzeg,
Prace konkursowe nie będą zwracane, organizator zastrzega sobie prawo dowolnego ich
wykorzystania.

VI. Ocena prac
Prace konkursowe zostaną poddane ocenie komisji powołanej przez organizatorów
wg następujących kryteriów:
- zgodność z tematem konkursu, merytoryczność, twórczość, oryginalność, pomysłowość,
dbałość o estetykę wykonania, ogólny wyraz artystyczny.
- prace będą oceniane w trzech kategoriach:
I. Szkoła Podstawowa klasy VII-VIII
II. Gimnazjum
III. Szkoły Ponadgimnazjalne.

VII. Wyniki konkursu i nagrody
Decyzją komisji przyznane będą nagrody.
Decyzja komisji co do wskazania laureatów konkursu oraz przyznania im nagród nie podlega
odwołaniu.
Uroczyste rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 6 listopada 2018r. w „Galerii Na Piętrze”
Środowiskowego Dom Kultury TSM /organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminu/.

VIII. Informacje dodatkowe
Nadesłanie pracy jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
Sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator.

Wszelkie uwagi i pytania dotyczące konkursu prosimy kierować do koordynatora konkursu,
Jolanty Wójcikowskiej tel. 15 822 57 78 wew. 52

Środowiskowy Dom Kultury
39-400 Tarnobrzeg
Ul. Wyspiańskiego 5

Zał. nr 1

KONKURS PLASTYCZNY NA PLAKAT
Z OKAZJI „JUBILEUSZU 100-LECIA ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ
NIEPODLEGŁOŚCI”

METRYCZKA PRACY
Konkurs plastyczny na plakat

Imię i nazwisko
autora pracy, wiek, klasa

Kontakt do autora pracy
/tel. kontaktowy, adres e-mail/

Szkoła
/nazwa, adres, telefon,
adres e-mail/
Imię i nazwisko nauczyciela
prowadzącego

Tytuł pracy, technika:

Zał. nr 2

KONKURS PLASTYCZNY NA PLAKAT
Z OKAZJI „JUBILEUSZU 100-LECIA ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ
NIEPODLEGŁOŚCI”

………………………………
Miejscowość i data

……………………………..
Imię i nazwisko uczestnika

Oświadczenie

Oświadczam, że zgłoszona do niniejszego konkursu praca
pt…………………………………………………………………………………………………………
jest wynikiem mojej własnej pracy…………………………………………………………………….
imię i nazwisko uczestnika konkursu
i nie narusza praw autorskich oraz nie została zgłoszona do innych konkursów o podobnej
tematyce.

…………………………………………………………………….
data i podpis rodzica */opiekuna prawnego lub uczestnika pełnoletniego

*Niepotrzebne skreślić

Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem w/w konkursu i akceptuję jego
postanowienia.

………………………………………………………………………………………

data i podpis rodzica */opiekuna prawnego lub uczestnika pełnoletniego

*Niepotrzebne skreślić

Zał. nr 3
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Imię i nazwisko rodzica*/opiekuna prawnego lub uczestnika pełnoletniego
………………………………………………………………………………………………
Imię i nazwisko dziecka
……………………………………………………………………………………………………………
tel. kontaktowy rodzica*/opiekuna prawnego lub uczestnika pełnoletniego
...……………………………………………………………………………………………….
.
1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich ww. danych osobowych przez administratora danych –
Tarnobrzeską Spółdzielnię Mieszkaniową w Tarnobrzegu z siedzibą w Tarnobrzegu,
ul. Wyspiańskiego 3 39-400 Tarnobrzeg – Środowiskowy Dom Kultury, w celu prowadzenia
działalności społeczno - kulturalnej, aż do upływu terminów przedawnienia i dochodzenia roszczeń /
przez okres
6 lat.
2. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą
3. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej którą otrzymałem do wglądu, ponadto
umieszczona jest na tablicy informacyjnej Tarnobrzeskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Tarnobrzegu ul.
Wyspiańskiego 3 39-400 Tarnobrzeg i na stronie internetowej Tarnobrzeskiej Spółdzielni
Mieszkaniowej w Tarnobrzegu, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych
osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.
4. Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez Tarnobrzeską Spółdzielnię Mieszkaniową w Tarnobrzegu
z siedzibą w Tarnobrzegu, ul. Wyspiańskiego 3 39-400 Tarnobrzeg – Środowiskowy Dom Kultury
wizerunku mojego dziecka*/mojego wizerunku (dotyczy uczestnika pełnoletniego) utrwalanego na
wykonywanych mojemu dziecku*/ moich(dotyczy uczestnika pełnoletniego) fotografiach, reportażach
video w celach promocyjnych przez ich publikację na stronie internetowej, tablicy informacyjnej,
biuletynie, stronie internetowej, za pośrednictwem portali społecznościowych facebook i portale
podobne, publikację w postaci: imienia i nazwiska, zdjęć, video.
5. Jako rodzic (opiekun prawny lub uczestnik pełnoletni) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych
osobowych, w tym wizerunku mojego ww. dziecka /mojego*(dotyczy uczestnika pełnoletniego) w celu
przeprowadzenia sesji zdjęciowej/reportażu video i wykorzystania przez Tarnobrzeską Spółdzielnię
Mieszkaniową w Tarnobrzegu z siedzibą w Tarnobrzegu, ul. Wyspiańskiego 3 39-400 Tarnobrzeg –
Środowiskowy Dom Kultury wizerunku dziecka /mojego*(dotyczy uczestnika pełnoletniego)
utrwalanego na wykonywanych mu /moich*(dotyczy ucznia pełnoletniego) fotografiach, reportażach
video w celach promocyjnych przez ich publikację na stronie internetowej, tablicy informacyjnej,
biuletynie, stronie internetowej, za pośrednictwem portali społecznościowych facebook i portale
podobne, publikację
w postaci: imienia i nazwiska, zdjęć, video.
6. Jako rodzic (opiekun prawny lub uczestnik pełnoletni) wyrażam zgodę na upublicznienie imienia i
nazwiska oraz wieku mojego ww. dziecka /moich*(dotyczy uczestnika pełnoletniego) przez
Tarnobrzeską Spółdzielnię Mieszkaniową w Tarnobrzegu z siedzibą w Tarnobrzegu, ul. Wyspiańskiego
3 39-400 Tarnobrzeg – Środowiskowy Dom Kultury jako autora prac w celu:
-ogłoszenia wyników konkursu-wystawienia prac wykonanych na zajęciach prowadzonych
w Środowiskowym Domu Kultury/ Klubach Osiedlowych- udział w konkursach plastycznych
organizowanych przez ŚDK i inne instytucje Kulturalno-Oświatowe - w wystawach organizowanych
przez Środowiskowy Dom Kultury.

…………………………………………………………
(data i czytelny podpis rodzica/*opiekuna prawnego lub uczestnika pełnoletniego
*Niepotrzebne skreślić

