Regulamin Międzyszkolnego Konkursu
„Makieta dolnośląskiego zamku”
1. Organizator i uczestnicy:
a) Organizatorem Międzyszkolnego Konkursu Historyczno-Plastycznego
„Makieta dolnośląskiego zamku” jest Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8
we Wrocławiu przy ul. Składowej 2-4.
b) Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych z klas 4-7.

2. Cele konkursu:
a) rozbudzanie zainteresowania miejscami ważnymi z punktu widzenia historii Polski oraz
historii regionalnej Dolnego Śląska,
b) zachęcanie do pogłębiania wiedzy z zakresu historii Polski i Dolnego Śląska,
c) promowanie zdolności manualnych i wyobraźni,
d) propagowanie sztuki plastycznej, jako jednej z form artystycznego wyrazu, traktowanej jak
ważnego sposobu komunikacji międzyludzkiej.
3. Wymagania dotyczące prac konkursowych, finał i rozstrzygnięcie konkursu:
a) Każda szkoła może wystawić maksymalnie dwie prace indywidualne.
b) Szkoła uczestnicząca w konkursie przeprowadza eliminacje na terenie swojej placówki
w celu wyłonienia dwóch prac konkursowych, które mają przejść do etapu międzyszkolnego.
c) Praca ma odwzorowywać wybrany zamek z Dolnego Śląska oraz jego charakterystyczne
elementy. Można uwzględnić w pracy dawny lub obecny stan zamku.
d) Technika, materiały do użycia i wymiary: dowolne.
e) Termin dostarczenia prac: 17 V 2018 r. (czwartek).
f) Rozstrzygnięcie konkursu oraz rozdanie nagród i dyplomów za zwycięskie prace
przewidziano na dzień 24 V 2018 r. (czwartek).
g) W ocenie makiet brane są pod uwagę estetyka wykonania, dbałość o szczegóły
w odzwierciedleniu sylwetki i detali wybranego zamku.
h) Praca powinna być podpisana nazwą zamku. Ponadto w opisie powinno znaleźć: imię
i nazwisko uczestnika, klasa, szkoła – adres szkoły, telefon kontaktowy, mail; imię i nazwisko
opiekuna, mail lub telefon opiekuna. Należy też dostarczyć zgodę na przetwarzanie danych
osobowych uczestnika i opiekuna.
i) Odbiór prac po rozstrzygnięciu konkursu upływa z dniem 30 V 2018 r. (środa)

Opiekę merytoryczną nad Konkursem sprawuje:
Wojciech Dąbrowski, tel.: 71 798-69-31; wojciech.dabrowski@poczta.onet.pl.

Oświadczenie dotyczące wyrażenia zgody na przetwarzanie danych
osobowych uczestnika

Wyrażam

zgodę

na

przetwarzanie

danych

osobowych

……………………………………………………….. (podać imię i nazwisko uczestnika)
dla potrzeb niezbędnych do realizacji konkursu „Makieta średniowiecznego zamku”
zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
.…………………………………………………..
(Data, czytelny podpis rodzica lub opiekuna prawnego)

Oświadczenie dotyczące wyrażenia zgody na przetwarzanie danych
osobowych opiekuna

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych

dla potrzeb

niezbędnych do realizacji konkursu „Makieta średniowiecznego zamku” zgodnie
z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r.
Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
.…………………………………………………..
(Data, czytelny podpis nauczyciela)

