SZKOLNY KONKURS NA STATUETKĘ PLASTUSIA
Cele konkursu:
1. Zaprojektowanie i wykonanie Statuetki Plastusia – głównego
bohatera książki pt. „Plastusiowy Pamiętnik”- autorstwa Patronki
Szkoły Podstawowej nr 33 - Marii Kownackiej, stanowiącej nagrodę
dla najbardziej aktywnych uczniów klas I-III naszej szkoły,
osiągających czołowe pozycje w konkursach, reprezentujących
Szkołę Podstawową nr 33 im. Marii Kownackiej w Częstochowie
na forum miasta, środowiska, regionu, kraju i świata.
2. Pobudzanie twórczej wyobraźni dziecka, ukierunkowanej przez
osoby dorosłe
3. Zachęcenie do współpracy całych rodzin uczniów

Regulamin konkursu:
I.
II.

III.
IV.

V.

VI.

Uczestnicy: Uczniowie klas I-III oraz ich rodziny
Uczestnicy przygotują do prezentacji projekt Statuetki Plastusia wykonany
z dowolnego materiału i w dowolnej oryginalnej interpretacji, forma
przestrzenna
Termin składania prac: do 30 marca 2018r.
Miejsce: Szkoła Podstawowa nr 33 im. Marii Kownackiej
w Częstochowie – sekretariat Szkoły Podstawowej nr 33 im. Marii
Kownackiej w Częstochowie, ul. S. Goszczyńskiego 9/11
Uczestnicy konkursu zobowiązani są do złożenia dobrowolnego
oświadczenia o własnym autorstwie Projektu Statuetki, który nie narusza
praw osób trzecich oraz zobowiązaniu się do przeniesienia praw
autorskich na Organizatora konkursu- Szkołę Podstawową nr 33
w Częstochowie, jak również wyrażeniu zgody na wykonanie Statuetki
według zwycięskiego Projektu Statuetki przez podmiot wskazany przez
Organizatora;
Zwycięzcy konkursu zostaną wyłonieni na zasadzie głosowania przez
społeczność szkolną podczas wystawy projektów (uczniowie klas I-III,
ich rodziny, pracownicy szkoły).

Załącznik nr 1
Wyrażam zgodę na:
1) gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r, poz. 922)
przez Organizatora w celach organizacji Konkursu i prezentacji nagrodzonego
Projektu Statuetki, w tym publikację mojego imienia i nazwiska;
2) publikację mojego wizerunku oraz mojego Projektu Statuetki zgłoszonego
do Konkursu;
3) wykonanie Statuetki według mojego Projektu Statuetki przez podmiot
wskazany przez Organizatora;
4) prezentowanie mojego Projektu Statuetki podczas wystawy Projektów
Statuetek.

czytelny podpis autora

Załącznik nr 2

Oświadczam, iż wykonany przeze mnie Projekt Statuetki Plastusia nie narusza praw
autorskich osób trzecich. Zobowiązuję się do przeniesienia praw autorskich
na Organizatora konkursu- Szkołę Podstawową nr 33 w Częstochowie.

czytelny podpis autora

