MIĘDZYSZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY

AZJATYCKIE SMOKI
Zespół Szkół EKOLA we Wrocławiu zaprasza do udziału w Międzyszkolnym Konkursie Plastycznym
AZJATYCKIE SMOKI w ramach projektu KROPLA AZJI. Opis projektu dostępny jest na stronie
internetowej www.kropla-azji.pl. Patronat nad akcją sprawują Rzecznik Praw Dziecka w latach 20082018, Przewodniczący Międzynarodowego Stowarzyszenia im. Janusza Korczaka pan Marek Michalak
oraz Prezydent Wrocławia pan Jacek Sutryk.

REGULAMIN KONKURSU
1.

Organizatorem

konkursu

jest

Zespół

Szkół

EKOLA

we

Wrocławiu.

2.

Celem konkursu jest zachęcenie uczniów do bliższego poznania kontynentu azjatyckiego –

poznanie architektury, krajobrazu, charakterystycznych budowli i zabytków, zainteresowanie uczniów
kulturą azjatycką i uwrażliwienie na różnorodność różnych kultur.
3.

Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy plastycznej zainspirowanej wizerunkami azjatyckich

smoków, symbolizujących dobroć, siłę, dostatek i odwagę.
4.

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych, gimnazjum oraz wszystkich klas szkół

licealnych. Rozstrzygnięty zostanie w trzech kategoriach wiekowych:
- klasy 4-6 SP
- klasy 7-8 SP i 3 Gimnazjum
- klasy 1-3 LO
5. Do konkursu można zgłaszać prace, które dotąd nie były publikowane ani nagradzane w
innych konkursach.
6.

Praca konkursowa powinna być wykonana samodzielnie. Można zgłaszać prace z zakresu

malarstwa, rysunku, grafiki, rzeźby, prace wykonane z papieru, tkanin, surowców wtórnych.
Format prac płaskich nie może przekraczać 50 X 70 cm. Minimalna szerokość lub wysokość prac
przestrzennych to 100 cm.
7.

Prace będą oceniane pod względem doboru środków wyrazu plastycznego, oryginalności, sposobu

interpretacji oraz walorów estetycznych i zgodności pracy z tematem konkursu.
8.

Akceptowane będą tylko oryginały prac

9.

Najlepsze prace wyłonione w etapie szkolnym (3 prace z klas 4-6, 3 prace z klas 7-8 SP, 2 prace

z klas 3 gim., 3 prace z klas 1-3 LO), należy przesłać lub dostarczyć osobiście do 15.04.2019 wraz z
dołączonym formularzem zgłoszeniowym na adres organizatora konkursu:
ZS EKOLA
ul. T. Zielińskiego 56,
53-534 Wrocław
10.

Prace należy wysyłać lub dostarczyć do sekretariatu ZS EKOLA odpowiednio zabezpieczone.

11.

Prace niespełniające w.w. warunków nie będą oceniane.

12.

Oceny prac konkursowych dokona profesjonalne jury złożone z nauczycieli plastyki.

13.

Organizatorzy nie zwracają nadesłanych materiałów oraz zastrzegają sobie prawo do

wykorzystania ich na wystawach, stronach internetowych i publikacjach służących promowaniu akcji
KROPLA AZJI
14.

Zgłoszenie pracy do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich na rzecz

organizatorów.
15.

Organizatorzy

przewidują

przyznanie

3

nagród:

Grand

Prix,

nagrody

II

stopnia,

nagrody III stopnia. Przewidziane jest również przyznanie wyróżnień.
16.

Nagrody

i

wyróżnienia

zostaną

ufundowane

przez

organizatorów

i

partnerów

akcji KROPLA AZJI.
17. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi pod koniec maja 2019 r. Nagrody zostaną wręczone
podczas finału akcji KROPLA AZJI, który odbędzie się w czerwcu w Parku Staromiejskim we
Wrocławiu. Szczegółowe informacje pojawią się na stronie internetowej projektu KROPLA AZJI:
www.kropla-azjii.pl
18. Postanowienia końcowe:
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo
poinformowaniu zainteresowanych stron.
Wszelkich informacji o konkursie udzielają:
Katarzyna Hamerska-Cieślak
Koordynator konkursu plastycznego
e-mail: k.cieslak@ekola.edu.pl
oraz
Agata Polańska
Koordynator Projektu KROPLA AZJI
e-mail: agata.polanska@ekola.edu.pl
Tel. 785850857

do zmiany postanowień regulaminu po

uprzednim

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY:
(prosimy o wypełnienie formularza, drukowanymi literami)
Imię:………….………………………………………………………………………………………………
Nazwisko:……………………………………………………………………………………………………
Pseudonim: …………………………………………………………………………………………………..
Rodzaj konkursu (literacki, plastyczny)..…………….……………………………………………………..
Tytuł pracy: …………………………………………………………………………………………………
Szkoła:

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

Klasa: ………………………………………………………………………………………………………
Adres e-mail: .………………………………………………………………………………………………
Imię i nazwisko oraz adres mailowy nauczyciela, pod kierunkiem którego została napisana praca:
…………………………………………………………………………………………………………….…

OŚWIADCZENIE

Przyjmuję warunki konkursu. Wyrażam zgodę na udział w konkursie oraz na przetwarzanie danych
osobowych.
Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie pracy w publikacji pokonkursowej oraz na stronie
internetowej projektu www.kropla-azji.pl przez organizatorów konkursu.

…………………………………………
podpis uczestnika

…………………………………………

…………………………………

Miejscowość, data

podpis rodzica/opiekuna prawnego

ZAŁĄCZNIKI: praca w wersji elektronicznej wysłana na adres koordynatora konkursu.
Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody przez rodzica/opiekuna prawnego na przetwarzanie
danych osobowych, zawartych w Karcie Zgłoszenia (imię i nazwisko, pseudonim, wiek, adres e-mail, szkoła, klasa,
imię i nazwisko, adres e-mail nauczyciela) dla potrzeb konkursu oraz publikację imienia i nazwiska osoby
startującej w konkursie na stronie internetowej na potrzeby konkursu (uprzejmie informujemy, że w dniu 25 maja
2018r. weszły w życie przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE- zwanego dalej „RODO”, które nakładają obowiązek
zwiększenia poziomu ochrony przetwarzanych danych osobowych w stosunku do obowiązujących do tego dnia
przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r. poz. 922 z późn. zm.).

