REGULAMIN
Konkursu plastycznego dla uczniów szkół podstawowych z województwa
łódzkiego
„Wydarzenia sportowe stulecia”
Organizator:
Łódzki Szkolny Związek Sportowy w Łodzi
Cele konkursu:
1. Uczczenie 100 – lecia niepodległości Polski

2. Propagowanie sportowych wydarzeń z lat 1918 -2018 ważnych w historii naszego kraju.
3.Budowanie umiejętności organizacyjnych przy realizacji swoich pomysłów.
5.Inspirowanie młodzieży do twórczej aktywności.
Adresaci konkursu:
Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych z województwa łódzkiego
Przedmiot konkursu:
Realizacja pracy plastycznej w temacie „ Wydarzenie sportowe stulecia”.
1. Przedmiotem konkursu są prace wykonane w formie plakatu.
2. Dopuszczalne są wszystkie techniki plastyczne (malarstwo, tempera, kolorowe tusze,
farby, akwarele, pastele olejne i suche, kolaż, grafika, nowatorskie techniki
plastyczne (w tym grafika komputerowa), techniki łączone, fotografia.
3. Wymagany format plakatu - A3 (297 x 420 mm).
4. Plakat nie może zawierać treści wulgarnych ani obraźliwych (organizator zastrzega
sobie prawo dyskwalifikacji takiej pracy).
Warunki uczestnictwa:
1. Plakat należy wykonać indywidualnie.
2. Zgłoszona praca powinna być pracą własną, niepublikowaną i nie nagradzaną w innych
konkursach.

3. Jeżeli w pracach przysłanych na konkurs zostaną wykorzystane fragmenty prac
chronionych prawem autorskim, to uczestnik konkursu musi posiadać zgodę na ich
wykorzystanie od właściciela praw.
4. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego
dołączonego do regulaminu.
Ocena prac:
1. Prace zostaną zakwalifikowane i wstępnie ocenione przez jury I etapu.
2. 10 najlepszych prac zostanie ocenione przez jury II etapu.
Kryteria oceny prac:





zgodność z tematem
estetyka wykonania
pomysłowość i oryginalność
czytelność przesłania

Rozstrzygnięcie konkursu i nagrody:
1. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone podczas „Obchodów 65 lecia ŁSZS” w grudniu 2018
roku.
2. Wyróżnione prace będą wyeksponowane na podczas „Obchodów 65lecia ŁSZS”.
3. Na uroczyste podsumowanie konkursu zaproszeni zostaną laureaci oraz ich opiekunowie.
4. Laureaci konkursu otrzymaj pamiątkowe dyplomy oraz nagrody niespodzianki.
Zasady zgłaszania prac konkursowych:
1. Prace należy składać osobiście w biurze Łódzkiego Szkolnego Związku Sportowego
w Łodzi lub przesłać pocztą na adres organizatora 90-532 Łódź, ul. Żeromskiego 115
w terminie do dnia 20 listopada 2018 roku .
2. W kopercie z pracą prosimy umieścić formularz zgłoszeniowym szkoły oraz
3.

oświadczenie rodziców. Na kopercie prosimy o dopisek „Konkurs plastyczny”.
Prace bez w/w dokumentów nie będą rozpatrywane.

Biuro czynne jest od poniedziałku do piątku w godz. 9,00 – 14,00.
 Pytania związane z konkursem należy kierować na adres: lszs@lszs.pl ,tel. 42 630 73 45
lub 46.
Klauzula informacyjna
1. Administratorem danych osobowych jest Łódzki Szkolny Związek Sportowy z siedzibą przy
ul. Żeromskiego 115, 90-542 w Łodzi.

2. Dane osobowe zbierane są w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu.
3. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w
konkursie.
4. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich usunięcia i
poprawiania.

Zgłaszając pracę uczestnicy konkursu akceptują

przedstawiony Regulamin.

Zarząd Wojewódzki
Łódzkiego Szkolnego Związku Sportowego
Łódź, dnia 2.10.2018 r.

Pieczęć szkoły

Formularz zgłoszeniowy do konkursu plasatycznego

1. Tytuł kategorii:

Szkoła Podstawowa

2. Imię (imiona) ucznia ............................................................................,
3. Nazwisko ucznia ………………………………………………………
4. Rok urodzenia .......................................................................,
5. Nazwa szkoły

.........................................................................................................,

6. Adres szkoły ..........................................................................................................
7. Telefon ………………………E-meil ……………………………………………
8. Klasa, do której uczęszcza uczeń w roku szkolnym 2018/2019

.................,

.......................................
Podpis i pieczęć dyrektora szkoły

Oświadczenie rodzica

1. Imię (imiona) dziecka
……………………………………………………………………….

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

3. Rok urodzenia dziecka
………………………………………………………………..

4. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych mojego dziecka na publikację jego imienia
i nazwiska oraz wizerunku na zdjęciach i nagraniach wykonanych podczas
obchodów 65 lecia ŁSZS

5. Wyrażam zgodę na umieszczenie na stronach internetowych organizatorów:
informacji o wynikach konkursu z danymi (imię i nazwisko, szkoła, klasa) oraz
informacji o otrzymanej nagrodzie;
6. Złożenie podpisu na formularzu zgłoszeniowym jest równoznaczne ze
świadomą zgodą na nieodpłatne wykorzystanie przez organizatorów
nadesłanych prac i ich fragmentów.

……………
…………………………………..
podpis rodzica lub prawnego opiekuna
……………………………………………….
miejsce i data

