
OGÓLNE WIADOMOŚCI DOTYCZĄCE KONKURSU1.

1.1. Ogólnopolski konkurs plastyczny "DZIWOWISKO" adresowany jest do uczniów szkół
podstawowych i placówek dla dzieci z niepełnosprawnością.

1.2. Organizatorem konkursu jest Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Inspiracja" w Warszawie.

1.3. Pomysłodawcą i koordynatorem konkursu ze strony Organizatora  jest p. Katarzyna

Nicińska-Stawecka - kontakt: m-dziwowisko@inspiracjaedu.pl

   2. CELE KONKURSU

2.1. Inspirowanie do aktywności twórczej.

2.2. Pobudzanie do poznawania sztuki ludowej  regionów Polski.

2.3. Konfrontacja twórczości.

2.4. Zachęcanie uczniów do zdrowej rywalizacji.

2.5. Promowanie młodych twórców.

2.6. Kształcenie wśród uczniów umiejętności plastycznych.

2.7. Popularyzacja konkursu jako jednej z form rozwijania zainteresowań i uzdolnień uczniów.

   3. PRZEBIEG KONKURSU

3.1. Warunkiem uczestnictwa w  konkursie jest nadesłanie  pracy w postaci wycinanki opartej

na wzorach charakterystycznych dla wybranego regionu Polski.  Każdy uczestnik może

nadesłać 1 pracę.

3.2. konkurs rozpoczyna się 16.11.2020 r. - od tego czasu przyjmowane są prace konkursowe.

Ostateczny termin nadsyłania prac upływa 19.03.2021 r. - decyduje data stempla pocztowego.
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3.2.1. Praca powinna być podklejona na papierze o formacie A4 i przesłana na adres:

Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Inspiracja"

ul. Mehoffera 90, 03-118 Warszawa

Z dopiskiem - Konkurs "DZIWOWISKO"

osobiście, pocztą lub kurierem, na własny koszt.

3.2.2. Nadsyłane prace nie mogą być publikowane oraz nagradzane przed rozstrzygnięciem

wyników konkursu.

3.2.2. Pracę konkursową należy podpisać koniecznie na odwrocie, wymieniając:

- tytuł pracy (sugerowany dopisek dotyczący regionu / regionów będącego inspiracja),

- dane osobowe autora pracy: nazwisko, imię, wiek (ewentualnie klasa),

- nazwa i adres szkoły,

- imię i nazwisko opiekuna wraz z adresem e-mailowym i numerem telefonu kontaktowego

oraz dołączyć do niej zgodę na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 2).

3.2.3. Organizator nie zwraca nadesłanych prac.

3.2.4. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem do nich praw

autorskich na rzecz Organizatora, o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 o

prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994 r., Nr 24, poz. 83) oraz do

publikacji wydawanych przez Organizatora oraz w Internecie.

3.3. Wyniki konkursu zostaną opublikowane 16.04.2021 r. W tym dniu na stronie

Organizatora zostanie opublikowana lista laureatów.

https://szkola-inspiracjaedu.pl/dziwowisko/

4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

4.1. Na autorów najlepszych trzech prac czekają medale oraz dyplomy laureatów za I-III

miejsce oraz wyróżnienia.

4.2. Podsumowanie konkursu będzie połączone z e-wystawą na stronie organizatora. 

4.3.  Nagrody zostaną wysłane pocztą lub będą możliwe do odebrania w placówce

organizatora,  o czym drogą mailową poinformuje organizator.

4.4. Każdy uczestnik konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora

nadesłanych na konkurs danych osobowych w celach związanych z organizacją i przebiegiem

konkursu oraz do celów marketingowych. Dane będą chronione zgodnie z Ustawą o Ochronie

Danych Osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000). Uczestnikom konkursu przysługuje prawo

dostępu do treści swoich danych jak również do ich późniejszego poprawienia.

Administratorem danych osobowych jest NSP "Inspiracja" z siedzibą w Warszawie, przy ul.

Mehoffera 90.

4.5.  Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany sposobu nadsyłania prac ze względu na

obostrzenia związane z Covid-19.
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