REGULAMIN XXX SYMPOZJUM
KLUBU SZKÓŁ WESTERPLATTE
1.Organizator:
- Zespół Szkół Zawodowych nr 1 im. Obrońców Westerplatte w Zduńskiej Woli

2. Cele konkursu:





Zainteresowanie dzieci i młodzieży tematyką patriotyczną
Zaprezentowanie dorobku artystycznego szkół
Popularyzacja twórczości dziecięcej i młodzieżowej
Rozwijanie zdolności i zainteresowań uczestników

3. Uczestnicy:
Dzieci i młodzież: 6-9 lat, 10-12 lat, 13-15 lat, 16-19 lat

4. Termin i miejsce:
Rozstrzygnięcie i prezentacja prac odbędzie się w dniach 06-07. 06. 2013r.
Szczegółowe informacje o konkursie dostępne będą na stronie internetowej szkoły.

5. WARUNKI KONKURSU:
Przegląd prowadzony będzie w następujących kategoriach:
Kategoria plastyczna:
a. Przedstawienie prac plastycznych o tematyce patriotycznej, zainspirowanych cytatem z utworu Wisławy Szymborskiej
„Gawęda o miłości do ziemi ojczystej”: „Można nie kochać cię i żyć, ale nie można owocować.”
b. Prace plastyczne mogą być wykonane w dowolnej technice w formacie A3.
Do każdej pracy należy załączyć wypełnioną kartę zgłoszenia (załącznik nr 1) podpisaną przez rodzica lub opiekuna
prawnego uczestnika konkursu. PROSIMY NIE ROLOWAĆ I NIE SKŁADAĆ PRAC !!!
c. Termin nadsyłania prac plastycznych upływa z dn. 20.05.2013r.
Kategoria literacka:
a. Przedstawienie prac literackich o tematyce patriotycznej, zainspirowanych cytatem z utworu Wisławy Szymborskiej
„Gawęda o miłości do ziemi ojczystej”: „Można nie kochać cię i żyć, ale nie można owocować.”
b. Prace literackie oceniane będą w 2 kategoriach: proza i poezja
c. Prace powinny być opatrzone słownym godłem (pseudonimem) z dołączoną kopertą oznaczoną takim samym godłem,
ostemplowaną pieczęcią szkoły (placówki) i zawierającą wypełnioną kartę informacyjną podpisaną przez rodzica lub
opiekuna prawnego uczestnika konkursu.
d. Do prac należy załączyć wypełnioną kartę zgłoszenia ( załącznik nr 1 )
e. Prace prosimy przesyłać w formie papierowej (w 4 egzemplarzach) i elektronicznej (płyta CD/DVD)
f. Jury oceniać będzie nienagradzalne i niepublikowane teksty, proza do 5 stron maszynopisu lub 2 wiersze. Prace
nieestetyczne, zawierające błędy ortograficzne i niecenzuralne słowa nie będą oceniane.
g. Termin nadsyłania prac literackich upływa z dn. 30.04.2013r.

6. UWAGI
a. Prace nadesłane na konkurs nie będą zwracane.
b. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w czasie sympozjum, a protokoły z wynikami zamieszczone będą na stronie
internetowej.
c. Wręczenie nagród w kategorii literackiej i plastycznej oraz otwarcie wystawy prac odbędzie się dn. 06.06.2013r
d. Prace prosimy kierować na adres:
Zespół Szkół Zawodowych nr 1 im. Obrońców Westerplatte
ul. Żeromskiego 10
98-220 Zduńska Wola
tel/fax (43) 823 30 61
e-mail szkoła: zsznr1zdwola@interia.pl
e. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dysponowania pracami /wystawy, publikacje, włączenie do zbiorów placówki/
bez wypłacania honorariów autorskich.
f. Osoby niepełnoletnie dołączają pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na udział w konkursie oraz na przetwarzanie danych
osobowych przez organizatora konkursu w zakresie koniecznym do realizacji konkursu, zgodnie z Ustawą z dnia
29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2002 r. Nr 101 poz. 926 tekst jednolity z późn. zmianami) – załącznik
nr 2.

Załącznik nr 1
KARTA ZGŁOSZENIA
kategoria plastyczna lub literacka

Konkurs literacki i poetycki o tematyce patriotycznej
1. Szkoła : ..........................................................................................................
………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………..
2. Tytuł pracy/ tekstu:
..............................................................................................................................
3. Autor pracy/ tekstu:
..............................................................................................................................
4. Wiek uczestnika konkursu:
…………………………………………………………………………………..
5. Nazwisko i imię opiekuna:
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
.............................................................................................................................
Prosimy załączyć wraz z oświadczeniem rodzica lub prawnego opiekuna o zgodzie na przetwarzanie
danych osobowych.

......................................................
Podpis i pieczątka placówki zgłaszającej

Załącznik nr 2

Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatora Konkursu literackiego i poetyckiego o tematyce patriotycznej
moich danych osobowych /danych osobowych mojego dziecka /podopiecznego
................................................................................................................................... w zakresie koniecznym do realizacji konkursu, zgodnie
z ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 29 sierpnia 1997r. (Dz. U. z 2002r nr 101 poz. 926 z późn. zm.).

data i czytelny podpis..........................................................................................................

