REGULAMIN

Wojewódzkiego Konkursu Fotograficzno-Plastycznego
pt. „Mój zwierz- mój przyjaciel”.
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 w Gdańsku ma zaszczyt zaprosić uczniów przedszkoli i szkół
podstawowych województwa pomorskiego do udziału konkursie fotograficzno-plastycznym.

ORGANIZATOR:
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 w Gdańsku ul. Lawendowe Wzgórze 5
80-175 Gdańsk, nr telefonu: 58 733-43-00; Tatiana Nowakowska i Joanna Świercz.

CELE KONKURSU:
- rozwijanie zmysłu plastycznego i artystycznego;
- kształcenie wrażliwości oraz umiejętności współżycia ze zwierzętami ;
- kreatywne spędzanie wolnego czasu;
- afirmacja przyrodą i naturą;
- rozwijanie postaw prozdrowotnych i proekologicznych u uczestników konkursu;
- rozbudzanie inwencji twórczej i kreatywności autorów zdjęć;
- rozwój nowych zainteresowań;
- stworzenie uczniom niepełnosprawnym możliwości wypowiedzi artystycznej ;
- współpraca środowiska szkolnego ze środowiskiem lokalnym.

REGULAMIN KONKURSU:
1.Konkurs jest kierowany do fotografów amatorów tj. uczniów pomorskich przedszkoli, szkół
podstawowych i ośrodków szkolno-wychowawczych w czterech kategoriach wiekowych:
I grupa – uczniowie przedszkola i oddziałów przedszkolnych
II grupa – uczniowie szkół podstawowych – klasy I – III,
III grupa- uczniowie szkół podstawowych – klasy IV – VI,
IV grupa – uczniowie szkół podstawowych– klasy VII -- VIII
2.Konkurs przebiega w 2 etapach:
I etap – szkolny - odbędzie się na terenie każdej placówki (szkoły, przedszkola) woj.
pomorskiego biorącej udział w konkursie. Komisja szkolna oceni i wybierze maksymalnie 12

najciekawszych prac ( maksymalnie 3 prace z 1 grupy wiekowej).
II etap – wojewódzki - finałowy: Jury konkursu oceni prace według ustalonych kryteriów i
wyłoni z nich laureatów.
Prezentacja nagrodzonych prac oraz wyniki konkursu zamieszczone zostaną na facbooku i stronie
internetowej ZSP6 w Gdańsku.
3. Każdy autor może zgłosić maksymalnie 1 pracę wykonaną w technice kolażu z użyciem
przynajmniej 1 fotografii swojego zwierza.
4. Format pracy – A3 (30x42 cm). Prace wykonane w innym formacie nie będą oceniane.
5. Użyte zdjęcia mogą być czarno- białe lub barwne.
6. Każda praca na odwrocie powinna być zaopatrzona w kartę zgłoszenia (załącznik 1) uczestnictwa
oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych podpisaną przez rodzica/prawnego opiekuna dziecka
znajdującą się w załączniku regulaminu.
imię, nazwisko, klasa, kategoria wiekowa,
tytuł pracy,
nazwa, adres placówki oświatowej, numer telefonu, adres e-mail;
Niedostarczenie lub niepodpisanie dokumentów jest równoznaczne z dyskwalifikacją zgłoszonej
pracy.
8. Prace należy przesłać w płaskich, sztywnych opakowaniach lub dostarczyć osobiście do sekretariatu
szkoły lub na adres organizatora z dopiskiem: Konkurs „ Mój przyjaciel zwierz”.
9. Prace niezgodne z regulaminem, nadesłane po terminie lub zniszczone w wyniku niewłaściwego
opakowania nie będą oceniane.
10 Nadesłane prace przechodzą na własność organizatorów.
11. Kryteria oceny prac:
interpretacja tematu-pomysł i kreatywność,
zgodność z formą i zapisami regulaminu.
12. Nagrody: laureatom zostaną przyznane dyplomy i nagrody rzeczowe a pozostałym uczestnikom
dyplomy.
15. Nagrodzeni laureaci zostaną powiadomieni e-mailowo lub telefonicznie poprzez swoją
macierzystą szkołę o werdykcie jury. Wyniki konkursu i lista laureatów oraz prezentacja prac,
zostaną zamieszczone na facebooku i stronie internetowej ZSP6 w Gdańsku do dnia 16 kwietnia
2022r.
26. Organizator konkursu nie wysyła pocztą nagród przyznanych w KONKURSIE. Nagrody pozostaną
do odebrania indywidualnego w sekretariacie ZSP 6 w Gdańsku przez ponad miesiąc od oficjalnego
ogłoszenia wyników konkursu tj. do 31 maja 2022r. Nagrody nieodebrane po tym terminie
przechodzą na własność organizatora i zostaną wręczone laureatom w kolejnej edycji konkursu.

21. Terminarz konkursu:
grudzień 2021 r. - ogłoszenie konkursu,
nadesłanie prac - do 11 marca 2022 r. (prace nadesłane po tym terminie nie wezmą udziału w
konkursie),
obrady jury konkursu – marzec 2022 r.
do 16 kwietnia 2022 r. - ogłoszenie wyników konkursu na stronie internetowej i facebooku ZSP 6 w
Gdańsku.
22.

Regulamin

konkursu

jest

dostępny

na

stronie

internetowej

organizatora:

https://zsp6.edu.gdansk.pl/pl/page/dokumenty-szkoly-5-3/konkursy

Osoby do kontaktu:
Joanna Świercz j.swiercz@zsp6.edu.gdansk.pl
Tatiana Nowakowska t.nowakowska@zsp6.edu.gdansk.pl

Załącznik nr 1 (prosimy wypełniać drukowanymi literami)

„Mój zwierz- mój przyjaciel”
Imię i nazwisko autora pracy ………………………………………………………………………….................................
Klasa………………………… Kategoria wiekowa…………………………………………
Szkoła……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………
Imię i Nazwisko Opiekuna:……………………………………………………………………
Telefon i adres e- mail………………………………………………………………………
Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią Wojewódzkiego Konkursu Fotograficzno-Plastycznego
pt. „Mój zwierz- mój przyjaciel”, akceptuję warunki regulaminu i zobowiązuję się stosować do jego
postanowień.
………………………………………………………………………
podpis rodzica /prawnego opiekuna

Załącznik nr 2
Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
w ramach Wojewódzkiego Konkursu Fotograficzno-Plastycznego
pt. „Mój zwierz- mój przyjaciel”

……………………………………………………………..
Imię i nazwisko rodzica /opiekuna prawnego
Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka………………………………………………
w konkursie fotograficzno-plastycznym „Mój zwierz- mój przyjaciel” organizowanym przez
Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 6 w Gdańsku –Tatianę Nowakowską i Joannę Świercz.

Udział w Konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na publikację zwycięskich prac
wraz z imionami i nazwiskami autorów na stronie Konkursu pod adresem
www.zsp6.edu.pl, oraz w innych mediach.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka dla potrzeb
niezbędnych do realizacji konkursu.
Podstawa prawna:Art.7ust.2 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; Dz. U. UE.L2016.119.1).

………………………………….
Data

……………………………………….
czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego

