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Konkurs ogólnołódzki Z przyjaźnią mi do twarzy
Dzisiejsza technika umożliwia kontakt z wieloma ludźmi. Dzięki niej niektórzy mają setki,
a nawet tysiące znajomych. Jednak bycie przyjacielem, to coś więcej niż zwykłe klikanie
linków na ekranie komputera. Przyjaciel to ktoś lojalny, oddany, do kogo zawsze można
zwrócić się o pomoc. Jednak nie musi on być w tym samym wieku, z tego samego kręgu
kulturowego, narodowości, by wzbogacić życie drugiego. Przyjaciele po prostu wyzwalają w
sobie nawzajem to, co najlepsze.
Kim jest prawdziwy przyjaciel? Czego oczekujmy od prawdziwego przyjaciela? Jak sam
możesz być dobrym przyjacielem? Z tymi pytaniami zmierzą się uczestnicy konkursu
plastycznego „Z Przyjaźnią mi do twarzy”.
Regulamin konkursu
1. Organizator konkursu: Szkoła Podstawowa nr 65 w Łodzi, 91-322 Łódź,
ul. Pojezierska 10
tel. 42 651- 56- 21, e-mail: szkola@sp65lodz.pl
2. Cele konkursu:
 rozwijanie wrażliwości artystycznej dzieci i młodzieży poprzez twórczą interpretację
tematu,
 prezentacja dorobku dzieci i młodzieży w zakresie sztuk plastycznych,
 wymiana doświadczeń metodycznych i artystycznych nauczycieli plastyki
i instruktorów zajęć plastycznych.
3. Uczestnicy:
 uczniowie szkół podstawowych,
 uczestnicy pozalekcyjnych kół plastycznych,
 uczestnicy zajęć w ośrodkach pozaszkolnych,
 wychowankowie przedszkoli.
4. Tematyka konkursu:

winna koncentrować się wokół idei przyjaźni,

hasło konkursu: „Z Przyjaźnią mi do twarzy”.
5. Warunki uczestnictwa:
 wykonanie pracy plastycznej zgodnej z tematyką konkursu
 ilość prac jest nieograniczona,
 dowolna płaska technika – malarstwo, rysunek, grafika, kolaż i inne techniki mieszane
(z wyłączeniem plasteliny i materiałów sypkich).
 format pracy A3, A2,
 na odwrocie każdej pracy musi zajmować się karta zgłoszenia wypełniona
drukowanymi literami i zawierająca: imię, nazwisko, wiek autora, nazwa placówki
zgłaszającej pracę oraz jej adres, e-mail, numer telefonu, imię i nazwisko opiekuna
artystycznego, oraz oświadczenie rodzica (załączniki nr 1 i 2)
 dostarczone prace powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami (nie mogą być
składane lub rolowane),
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prace należy dostarczyć do sekretariatu Szkoły Podstawowa nr 65 w Łodzi osobiście
lub pocztą (z dopiskiem na kopercie „Z Przyjaźnią mi do twarzy”)
w nieprzekraczalnym terminie do 28 maja 2018r,
 prace niezgodne z regulaminem lub dostarczone po terminie nie będą oceniane,
 prace konkursowe przechodzą na własność organizatora konkursu (art. 50 Ustawy
o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dn. 4.02.1994 r.,(tekst jedn.: Dz.U. z
2017 r., poz. 880)),
 organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnej publikacji nadesłanych prac,
ich promocji oraz wykorzystania wizerunku autorów prac w celach promocyjnych
konkursu.
6. Komisja i ocena prac:
 w skład komisji będą wchodzić nauczyciele plastyki, artyści plastycy, przedstawiciel
organizatora,
 komisja dokona oceny w dwóch kategoriach wiekowych: 5-7 lat, 7-13 lat
 w każdej kategorii wiekowej przyznane będą: I nagroda, II nagroda, III nagroda oraz
wyróżnienia.
7. Kryteria oceny:
 zgodność z tematem,
 własna interpretacja tematu,
 samodzielność wykonania,
 warsztat pracy – swoboda posługiwania się wybraną techniką,
 walory artystyczne.
8. Dane osobowe uczestnika konkursu mogą być wykorzystane dla potrzeb
promocyjnych (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 r.
Dz. U. Nr 133 poz. 883 z późn. zm.).
9. Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.
10. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w regulaminie.
11. Informacje o rozstrzygnięciu konkursu i werdykcie jury zamieszczone będą na stronie
organizatora www.sp65lodz.pl
12. Dodatkowych informacji udziela koordynatorka konkursu Hanna Szenknecht,
tel. 663-571-328.


Sponsor:

Patron medialny:
Fundacja
Twórczy Żar
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załącznik do regulaminu konkursu „Z Przyjaźnią mi do twarzy”
Załącznik nr 1

Karta zgłoszenia
IMIĘ I NAZWISKO AUTORA:
…...................................................................................................................................................
WIEK AUTORA:
…...................................................................................................................................................
NAZWA PLACÓWKI ZGŁASZAJĄCEJ PRACĘ:
…...................................................................................................................................................
ADRES PLACÓWKI:
…...................................................................................................................................................
EMAIL, NUMER TELEFONU PLACÓWKI:
…...................................................................................................................................................
IMIĘ I NAZWISKO OPIEKUNA ARTYSTYCZNEGO:
…...................................................................................................................................................
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załącznik do regulaminu konkursu „Z Przyjaźnią mi do twarzy”
Załącznik nr 2
Oświadczenie dla rodzica
1. Wyrażam zgodę na udział mojego
dziecka............................................................................
w konkursie plastycznym „Z Przyjaźnią mi do twarzy” .
2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz wykorzystanie wizerunku
mojego dziecka przez organizatora konkursu do celów związanych z promocją
konkursu według zasad określonych przez ustawę o ochronie danych osobowych z dn.
29.08.1997 r. (Dz. U. Z 1997r Nr 133 poz. 883 z późn. zm.).
3. Przenoszę nieodpłatnie prawa autorskie do pracy zgłoszonej do konkursu
„Z Przyjaźnią mi do twarzy” na rzecz organizatora zgodnie z art. 50 Ustawy o prawie
autorskim i prawach pokrewnych z dn. 4.02.1994 r., (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r., poz.
880).
….....................................................
data i czytelny podpis
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