III SZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY NA BOMBKĘ CHOINKOWĄ
1.Cel konkursu: opracowanie tradycyjnej szklanej bombki choinkowej
2.Organizator: ZSO nr 14 w Gliwicach-Gimnazjum nr 6, ul. Przedwiośnie 2,44119 Gliwice
3.Cele szczegółowe konkursu:
-rozwijanie wyobraźni plastycznej prze twórczą interpretację tematu
-stworzenie możliwości wymiany doświadczeń artystycznych młodzieży
- pielęgnowanie tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia
4.Technika pracy: dowolna technika malarska z ewentualnymi elementami
przestrzennymi
5.Format: sugerowana wielość to średnica: minimum 10 cm (tylko bombki
szklane w różnych kolorach!!!)
6.Praca opisana czytelnie : kartka dołączona do bombki : klasa oraz imię
i nazwisko ucznia oraz Załącznik 1 pobrany ze strony internetowej
7. Konkurs skierowany jest do wszystkich uczniów naszej szkoły . Udział
uczniów w konkursie oznacza wyrażenie przez ich opiekunów zgodny na
dalsze niekomercyjne wykorzystanie danych osobowych twórców prac,
zgłoszonych do konkursu! Poprzez ich podanie uczestnik wyraża zgodę na
opublikowanie jego nazwiska na liście laureatów i umieszczenie na stronie
internetowej szkoły (załącznik 1)
8.Prace należy dostarczyć w terminie do
p.M.Stodulskiej-s.4D

21 grudnia 2016 do godz. 10.35 do

9.Prace oceniane będą przez komisję, powołaną przez organizatorów w dniu
21 grudnia 2016
10. Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród odbędzie się dnia 22 grudnia
2016 roku w naszej szkole w trakcie szkolnych Jasełek.
11.Informacji o konkursie udziela p.M.Stodulska w sali 4d
Serdecznie zapraszamy wszystkich naszych uczniów do udziału

w konkursie!

Załącznik nr 1 - Zgoda opiekuna uczestnika konkursu
1.Oświadczam, że zapoznałem /zapoznałam się z treścią Regulaminu Konkursu : „Bombka
bożonarodzeniowa”
2.Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego syna/córki oraz ich publikację w
celach konkursowych , zgodnie z wymogami Ustawy z dn.29 sierpnia 1997r. o ochronie danych
osobowych(Dz.U.2002.,Nr 101 poz.966 ze zm.)
Wyrażam również zgodę na publikację pracy plastycznej
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
imię i nazwisko autora pracy
Podczas wystawy pokonkursowej , okolicznościowych prezentacjach i folderach oraz na stronie
internetowej ZSO nr 14 w Gliwicach .

…………………………….

….………………………….

miejscowość i data

podpis opiekuna

