
Opiekunowie Szkolnego Klubu Wolontariatu ze Szkoły Podstawowej
nr 61 w Zespole Szkół nr 32  w Bydgoszczy zapraszają uczniów

kl. IV – VIII do udziału w szkolnym konkursie plastycznym
,, Pomocna dłoń”.

                            REGULAMIN KONKURSU  PLASTYCZNEGO

Cele konkursu:
 rozbudzanie twórczej inwencji dziecka i kreatywności, 
 wzmacnianie wiary we własne możliwości,
 rozwijanie indywidualnych zdolności plastycznych,
 budzenie zainteresowania różnymi technikami plastycznymi,
 propagowanie idei wolontariatu.

Warunki uczestnictwa:
1. Konkurs ma charakter indywidualny.
2. Każdy uczestnik wykonuje tylko jedną pracę w dowolnej technice płaskiej: 

rysowanie, malowanie, wyklejanie (z wyjątkiem technik nietrwałych oraz 
komputerowych i przestrzennych)  w formacie A4 lub A3.

Kryteria oceny prac: 
 estetyka, staranność wykonania oraz wkład pracy, 
 inwencja twórcza uczestnika konkursu, oryginalność oraz pomysłowość,
 samodzielne wykonanie.

Terminarz konkursu:
1. Termin składania prac mija 25 listopada 2019 r. 
2. Wystawa prac i rozdanie nagród laureatom odbędzie się w grudniu  2019 r. 

podczas  Dnia Wolontariusza.
Uwagi końcowe:

1. Zgłoszenie pracy na konkurs jest równoznaczne z akceptacją regulaminu oraz 
wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w ramach konkursu        
( ZAŁĄCZNIK nr 1).

2. Prace konkursowe przechodzą na własność organizatora.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE!!!

ORGANIZATORZY:
mgr Joanna Aszkowska
mgr Paulina Lewandowska
 



OŚWIADCZENIE I METRYCZKA PRACY KONKURSOWEJ

1. Imię  …………………………………………………………………………………………………………………………

2. Nazwisko ……………………………………………………………………………………………………………………

3. Wiek, klasa…………………………………………………………………………………………………………………

4. Nazwisko nauczyciela………………………………………………………………………………………………

Wyrażam  zgodę  na  udział  córki/  syna w  szkolnym  konkursie  plastycznym  ,,Pomocna  dłoń”,
organizowanym przez Zespół Szkół nr 32 w Bydgoszczy.

Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem/-am się z regulaminem konkursu plastycznego.

Ponadto oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych, w tym umieszczenie
ich na stronie internetowej Zespołu Szkół nr 32 w Bydgoszczy wraz z podaniem imienia,  nazwiska
i klasy, do której uczęszcza uczestnik/uczestniczka konkursu.

Jednocześnie  wyrażam zgodę na publikację  wizerunku mojego  dziecka na potrzeby dokumentacji
i celów promocyjnych konkursu.

Oświadczam ponadto, iż przyjmuję do wiadomości, że dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie
na potrzeby ww. konkursu.

                            

                                                                                   …………………………………………..

                                                                                  ( data, podpis opiekuna prawnego dziecka)
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