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Regulamin konkursu
1. W konkursie biorą udział prace, które są ilustracją tematyki przewodniej.
2. Prace konkursowe będą oceniane w czterech kategoriach wiekowych:
 przedszkola;
 szkoły podstawowe, klasy I - III;
 szkoły podstawowe, klasy IV - VI;
 szkoły podstawowe, klasy VII - VIII.
3. Wyboru techniki prac dokonują autorzy i opiekunowie.
4.Format zgłaszanych prac: A-4 lub A-3.
5. Prace plastyczne powinny być wykonane indywidualnie, tylko w przypadku prac przedszkolnych
mogą to być prace grupowe.
6. Termin dostarczenia prac upływa z dniem 10 października 2020 roku / w przypadku
przesyłania prac pocztą decyduje data stempla pocztowego/.
7. Prace konkursowe można dostarczyć osobiście do szkoły lub za pośrednictwem poczty na adres:
Szkoła Podstawowa nr 4
im. Jana Pawła II
w Lubartowie
ul. Kosmonautów 11
21-100 Lubartów
Preferowane jest przesyłanie prac konkursowych pocztą.
8. Do pracy należy dołączyć na odwrocie następujące informacje:

imię i nazwisko oraz wiek /grupa, klasa/ autora pracy;

nazwę oraz telefon placówki, do której uczęszcza dziecko;

imię i nazwisko opiekuna.
Prosimy o czytelne wypełnienie danych pismem drukowanym lub komputerowo.
9. Wszystkie prace oceniane będą przez niezależną komisję powołaną przez organizatorów
konkursu.
10. Ze względu na panującą pandemię, nie jest planowane organizowanie w szkole uroczystego
rozstrzygnięcia. Informacje o wynikach Konkursu oraz dokładnym terminie odbioru nagród,
dyplomów i podziękowań przekażemy do placówek telefonicznie lub mailowo.
11.Wszelkie informacje związane z Konkursem będą zamieszczone również na stronie internetowej
szkoły www.sp4lubartow.pl .
12. Nadesłanych prac nie zwracamy. Prosimy opiekunów o wcześniejsze wykonanie skanów lub
zdjęć celem dokumentowania uczestnictwa.
13. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na wykorzystanie i przetwarzanie
przez Organizatora danych osobowych uczestników i ich opiekunów związanych
z przeprowadzeniem konkursu i jego rozstrzygnięciem oraz zgodą na publikację prac w mediach
i wydawnictwach. Warunkiem udziału w Konkursie jest uzupełnienie załączonych druków
oświadczeń - zgody na przetwarzanie danych osobowych.
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