
Regulamin konkursu.

Organizatorem  Szkolnego  Konkursu  Plastycznego  „Hiszpania”  jest   III  Licuem

Ogólnokształcące  im.  gen.  Józefa  Sowińskiego  w  Warszawie.  Przeznaczony  jest  dla

wszystkich uczniów III LO. 

Cele konkursu:

1. Kształtowanie zamiłowania do sztuki.

2. Rozwijanie wrażliwości estetycznej i kreatywności.

3. Rozwijanie zainteresowania Hiszpanią.

Założenia organizacyjne:

1. Czas trwania: 11.02.-11.04.2019 r. (termin nieprzekraczalny).

2. Technika  wykonania  pracy  plastycznej  dowolna,  np.:  akwarela,  akryl,  plakatówka;

rysunek- pastel, szkic, itp. Format pracy: A2. 

3. Kryteria oceny prac:

a) artystyczna,  tj.  oryginalność,  dobór środków i  techniki  plastycznej,  walory artystyczne:

kompozycja, gama kolorystyczna, technika wykonania

b) merytoryczna, tj. zgodność pracy z tematyką konkursu.

4. Prace wykonane samodzielnie i złożone w terminie do biblioteki szkolnej.

5. Każda  praca  musi  być  opatrzona  kartą  informacyjną,  umieszczoną  na  odwrocie,

zawierającą

następujące informacje: imię i nazwisko uczestnika, klasa, temat przewodni.

6. Nagrody i wystawa pokonkursowa. Jury konkursu wybierze i  nagrodzi trzy najlepsze

prace.  Na  laureatów  czekają  atrakcyjne  nagrody.  Wszystkim  uczestnikom  zostaną

wręczone  dyplomy.  Uroczyste  podsumowanie  konkursu,  wręczenie  nagród  i

dyplomów  odbędzie  się  24  kwietnia  2019 r.  podczas  gali  V Dnia  Hiszpańskiego.

Wystawa pokonkursowa będzie miała miejsce w siedzibie naszego Liceum.



Postanowienia końcowe:

1. Każdy z uczestników zobowiązany jest do złożenia przygotowanej przez siebie pracy

w wyznaczonym terminie.

2. Ostateczne  decyzje  w  sprawach  spornych  nie  objętych  regulaminem  podejmować

będzie  przewodniczący  komisji  konkursowej.  Udział  w  konkursie  jest  dobrowolny  i  jest

jednoznaczny z akceptacją regulaminu.

3. Dodatkowych informacji udziela p. Antonio Tomas Mayor.



OŚWIADCZENIE
O WYRAŻENIU ZGODY NA UDZIAŁ W KONKURSIE I PRZETWARZANIE

DANYCH OSOBOWYCH ORAZ POTWIERDZENIE ZAPOZNANIA SIĘ Z
REGULAMINEM

I AKCEPTACJA JEGO ZAPISÓW

Ja, rodzic/opiekun prawny ucznia/ 
uczennicy…………………………………………………………,
Imię, nazwisko uczestnika konkursu
ucznia/ uczennicy klasy …………. 

niżej  podpisany oświadczam, że  wyrażam zgodę na udział  mojego dziecka w Szkolnym

Konkursie  Plastycznym  „Hiszpania”  oraz  przetwarzanie  danych  osobowych,  w  tym

umieszczenie ich na stronie internetowej III LO im. gen. J.Sowińskiego  wraz z podaniem

imienia, nazwiska na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku.
Jednocześnie wyrażam zgodę na publikację wizerunku mojego dziecka oraz jego pracy 
na potrzeby dokumentacji i celów promocyjnych konkursu na stronie szkoły i jej 
portalu społecznościowym, prezentacjach pokonkursowych.

Oświadczam ponadto, iż przyjmuję do wiadomości, że:
1) dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie na potrzeby konkursu,
2)  dane  osobowe  mogą  zostać  udostępnione  w  celach  związanych  z  konkursem,

a w szczególności na liście uczestników konkursu oraz na liście laureatów,
3) podanie danych jest dobrowolne,
4) mam prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawiania,
5) potwierdzam zapoznanie się z Regulaminem konkursu w roku szkolnym 2018/2019 oraz

akceptuję jego zapisy.

………………………………….……………………………………..
(data) podpis składającego oświadczenie *

* - oświadczenie podpisuje czytelnie uczestnik, jeżeli jest pełnoletni lub rodzic (opiekun prawny) nieletniego uczestnika

http://www.kuratorium.bydgoszcz.uw.gov.pl/

