Regulamin konkursu plastycznego dla dzieci
i młodzieży – najładniejsza kartka świąteczna
Konkurs organizowany jest przez
Niepubliczną Poradnie Psychologiczno Pedagogiczną
Centrum Diagnostyczno Rehabilitacyjne
Neuro -Thera -Med
1. Celem konkursu jest:
 rozwijanie aktywności twórczej dzieci i młodzieży;
 kształtowanie wrażliwości estetycznej poprzez popularyzowanie
różnorodnych form plastycznych;
 twórcza organizacja czasu wolnego;
 rozwijanie wyobraźni;
 ćwiczenie sprawności manualnej.
2. Założenia konkursu:
 Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży w wieku od 3 do 15 lat;
 każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną pracę plastyczną
wykonaną samodzielnie;
 na odwrocie pracy powinny znaleźć się następujące informacje: imię,
nazwisko oraz wiek;
 z pracą należy również dostarczyć kartę zgłoszeniową;
 udział w konkursie oznacza udzielenie organizatorowi prawa do
publicznej prezentacji zgłoszonej pracy;
 praca powinna być wykonana w formacie A3 lub A4;
 technika wykonania prac dowolna;
 udział w konkursie oznacza udzielenie organizatorowi prawo do
publicznej prezentacji zgłoszonej pracy;
 ostateczny termin zgłaszania prac upływa 14.12.2018 roku;
 decyzja komisji jest ostateczna i nieodwołalna;
 ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się 18.12.2018 roku;
 nagrodzone prace wraz z wyróżnionymi zostaną zaprezentowane na
wystawie i na stronie internetowej naszej placówki;
 o rozstrzygnięciu konkursu nagrodzeni zostaną poinformowani
telefonicznie oraz odrębnym komunikatem na tablicy naszej placówki;
 nagrodą w konkursie jest dyplom i nagroda rzeczowa oraz upominki.

Karta zgłoszeniowa
Konkursu plastycznego na najładniejszą kartę świąteczną
Imię i nazwisko autora:
Wiek:
Nr kontaktowy:
Oświadczenie
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem
o Ochronie Danych Osobowych (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO); przez organizatora
konkursu dla celów związanych z przeprowadzeniem i rozstrzygnięciem konkursu zgodnie z
regulaminem konkursu.
Oświadczam, iż jestem autorem pracy plastycznej przekazanej na konkurs oraz że nie narusza ono
jakichkolwiek praw autorskich oraz osób trzecich, ani obowiązujących przepisów prawa.
Oświadczam, iż zapoznałem/am się z treścią i przyjmuje warunki określone w regulaminie
konkursu plastycznego na najładniejszą kartkę świąteczną.
…...............................................................................
Podpis autora
Zgoda rodziców/opiekunów
…..............................................................................................
Wyrażam zgodę na udział w konkursie
…...............................................................................................
(imię i nazwisko niepełnoletniego uczestnika konkursu)
którego jestem prawnym opiekunem. Oświadczam, iż zapoznałem/am się z regulaminem i
akceptuje jego postanowienie. Ponadto, wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez
organizatora konkursu dla celów związanych z przeprowadzeniem i rozstrzygnięciem konkursu
zgodnie z jego regulaminem.

…....................................................................
Podpis rodzica/opiekuna dziecka

