I edycja Wojewódzkiego Konkursu
Fotograficznego „Przyjaciel i ja –zabawa na 102”

Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 11 w Gliwicach zaprasza
uczniów klas I – III na konkurs fotograficzny:

„Przyjaciel i ja – zabawa na 102”

CELE KONKURSU:











zachęcanie do aktywnego spędzania wolnego czasu
zacieśnianie więzów przyjacielskich
budowanie pozytywnych relacji koleżeńskich
kształtowanie odpowiednich postaw społecznych
zachęcanie do kreatywności w zabawie
czerpanie radości ze wspólnej zabawy i kontaktów rówieśniczych
zachęcanie do utrwalania wspólnie spędzonych chwil
rozwijanie wyobraźni plastycznej
rozwijanie kreatywności
rozwijanie zdolności manualnych i poczucia estetyki

REGULAMIN KONKURSU:

1. Uczestnik konkursu wykonuje album składający się z 3 – 5 zdjęć ukazujących ciekawe
formy spędzania wolnego czasu i wspólnej zabawy z przyjacielem.
2. Ocenie podlegać będzie różnorodność zabaw i miejsc, w których zabawy będą się
odbywały, a także oryginalność, pomysłowość i estetyka wykonania albumu.
3. Format albumu: A4
4. Format zdjęć: dowolny

5. Praca powinna być opatrzona metryczką, zawierającą: imię i nazwisko autora albumu
oraz nauczyciela, pod kierunkiem którego została wykonana, wiek, klasę, nazwę
szkoły i jej dokładny adres (metryczkę należy umieścić z tyłu albumu).
6. Wykonane prace należy przynosić lub przysyłać na adres:
Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 11 w Gliwicach
Szkoła Podstawowa nr 7
Im. Adama Mickiewicza
44-100 Gliwice
tel. (32) 231 07 14
email: sekretariat@zsp11.gliwice.eu
7. Termin nadsyłania prac upływa 15.05.2018r.
8. Prace po zakończeniu konkursu przechodzą na własność organizatorów.
9. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o nominacji drogą telefoniczną lub mailową
do 31.05.2018r.
10. Jury konkursu przyzna I, II, III nagrodę, ma też prawo do przyznania wyróżnień.
11. Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na warunki
niniejszego regulaminu oraz na przetwarzanie danych osobowych przez
organizatorów konkursu – publikację prac na stronie internetowej szkoły oraz na jej
profilu społecznościowym.
Życzymy wspaniałej wspólnej zabawy, sukcesów artystycznych i radości tworzenia!

Organizatorzy konkursu:
Joanna Gruszka, Magdalena Łabnowska, Jolanta Willner

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych
mojego dziecka
Imię i nazwisko ............................................................................................................
kl. ...................
Adres szkoły, do której uczęszcza uczestnik:
........................................................................................................................................
na potrzeby przeprowadzenia Wojewódzkiego Fotograficznego „Przyjaciel i ja – zabawa na
102”
1. Zostałem/- am poinformowany/- a o celu zbierania danych osobowych mojego dziecka.
2. Jestem świadomy/a uprawnień przysługujących mi na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 3
ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 2002 r. Nr 101 poz.926 z
późn. zm.) tj. o prawie dostępu do treści tych danych oraz ich poprawiania i uzupełniania.
.....................................................
Miejscowość i data

........................................................
Czytelny podpis opiekuna prawnego

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU
Udzielam ZSP 11 w Gliwicach nieodwołalnego i nieodpłatnego prawa wielokrotnego
wykorzystywania zdjęć z wizerunkiem mojego dziecka
Imię i nazwisko ……………………………………………………………………………..
Adres szkoły, do której uczęszcza uczestnik: ………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania.
Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i powielanie wykonanych zdjęć w
trakcie konkursu i wystawy prac laureatów, za pośrednictwem dowolnego medium
wyłącznie w celu zgodnym z prowadzoną przez ZSP 11 działalnością.
................................................... ...................................................................................
Miejscowość i data oraz czytelny podpis obojga rodziców/opiekunów prawnych

KARTA ZGŁOSZENIOWA

Imię i nazwisko uczestnika
Wiek
Klasa
Imię i nazwisko opiekuna
Nazwa, nr szkoły
Telefon, adres e-mail szkoły
Miejscowość

