REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO „JESTEŚMY TOLERANCYJNI”
1. Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół w Lubyczy Króewskiej. Konkurs organizowany
jest w ramach realizowanego projektu Programu Erasmus + „ Multicultural Communication:
Breaking Stereotypes”, nr projektu: 2016-1-ELO1-KA219-023473.
2. Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich uczniów naszej szkoły.
3. Cele konkursu:
 budowanie postaw tolerancji i przełamywanie stereotypów o odmienności innych kultur
i narodów ,


wzbudzenie w dzieciach i młodzieży pozytywnych refleksji na temat odmienności innych
kultur i narodów;



zachęcenie uczniów do zainteresowania się losem grup mniejszościowych, wykluczanych,



zwrócenie uwagi na bogactwo wielokulturowości i wartości płynących z tolerancji: pokój,
przyjaźń, różnorodność środowiska kulturowego, pozytywne nastawienie w stosunku do
innych ludzi, dbałość o najbliższe otoczenie;



uwrażliwienie dzieci i młodzieży na problemy osób odmiennych kulturowo oraz nauczycieli
i rodziców na problem przemocy,



stworzenie uczniom możliwości wyrażenia za pomocą środków plastycznych swoich
przeżyć i emocji związanych z integracją, tolerancją i akceptacją,



rozwijanie wyobraźni, zdolności manualnych i inwencji twórczej,



konfrontacja twórczości plastycznej,

4. Praca powinna spełniać następujące kryteria:
o

Format pracy: A4, A3, A2,

o

Technika dowolna płaska (prosimy nie dostarczać prac przestrzennych),

o

Jedna osoba przedstawia jedną pracę wykonaną indywidualnie,

o

Prace rozpatrywane będą w trzech kategoriach: klasy I – III SP, IV-VI SP i I- III
Gimnazjum,

o

Na odwrocie pracy należy przykleić wypełnioną metryczkę z danymi oraz zgodę
Rodziców,

Imię i nazwisko autora. ……………………………………………………………….
Wiek…………………………………………………................................................
Klasa: …………………………………………………………………………….
Nauczyciel prowadzący ……………………………………………………………..
Zgoda Rodziców
Szkolny Konkurs Plastyczny pt.”Jesteśmy tolerancyjni” organizowany przez Zespół Szkół w
Lubyczy Króewskiej. Konkurs organizowany jest w ramach realizowanego projektu
Programu Erasmus + „ Multicultural Communication: Breaking Stereotypes”.
Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka …………………........................................
Imię i nazwisko dziecka

publiczną prezentację prac oraz inne postanowienia regulaminu konkursu.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dziecka ……………………………
Imię i nazwisko dziecka

przez organizatora Konkursu Plastycznego „Jesteśmy tolerancyjni” w ramach realizowanego
programu Erasmus + „Multicultural Communication: Breaking Stereotypes” w celach
wynikających z regulaminu tego Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o
ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z Późn. zmiana

............................................

......................................................................

Data

Czytelny podpis Rodzica/Opiekuna

5. Jury powołane przez organizatora nagrodzi najlepsze prace, biorąc pod uwagę zgodność z
tematem, pomysłowość, estetykę i technikę wykonania prac.
6. Prace należy dostarczyć do p. Eweliny Depko lub Agnieszki Grabskiej do dnia 26 maja
2017 r.
7. Po konkursie zostanie zorganizowana wirtualna wystawa prac wszystkich LAUREATÓW
na stronie szkoły.
8. Jednocześnie informujemy, że wszystkie prace przechodzą na własność organizatora
konkursu.
9. Zgłoszenie prac na konkurs jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na bezpłatną
prezentację prac i danych autora dla potrzeb konkursu na stronie internetowej.
10. Dyplomy i nagrody otrzymują wyłącznie LAUREACI konkursu plastycznego.
Zachęcamy do udziału! Wspaniałe nagrody – niespodzianki czekają!
Organizatorzy

