REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO „ŚWIAT NA NIEBIESKO”
DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH Z MIASTA KONINA
ORGANIZOWANEGO Z OKAZJI ŚWIATOWEGO DNIA WIEDZY NA TEMAT
AUTYZMU

I.

Organizator:
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, ul. Kaliska 19 Konin
MODN, ul. Szymanowskiego 6, Konin

II.

Cele konkursu:
 Propagowanie wiedzy o autyzmie
 Kształtowanie postaw akceptacji i tolerancji
 Rozwijanie twórczości
 Doskonalenie umiejętności stosowania wiedzy w praktyce

III.

Warunki uczestnictwa:

1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół ponadpodstawowych z miasta Konina.
2. Prace muszą być wykonywane w formie plakatu. Format nie powinien być mniejszy
niż A3 (duży blok rysunkowy) i nie większy niż A1 (100 X 70 cm)
3. Dopuszczalne są wszystkie techniki plastyczne.
4. Tematem prac jest ujęta w ramy plastyczne idea propagowania wiedzy na temat
autyzmu i samodzielna interpretacja dotycząca rozumienia osób z autyzmem.
IV.

Przebieg konkursu:

1. Uczniowie wykonują prace samodzielnie. Mogą korzystać z opieki artystycznej
nauczycieli.
2. Każda szkoła może wytypować do konkursu nie więcej niż pięć prac.
3. Prace należy przesłać lub dostarczyć osobiście do SOSW w Koninie, ul. Kaliska 19
do dnia 25.03.2019 roku.
4. Do każdej z prac należy dołączyć metryczkę (załącznik do Regulaminu).
5. Organizator Konkursu powoła niezależną Komisję Konkursową, która uwzględniając
walory plastyczne i sposób przedstawienia tematu wyłoni laureatów i dokona podziału
nagród.
6. Informacje o rozstrzygnięciu konkursu zostaną przesłane mailowo na adres podany
w metryczce. Wręczenie nagród nastąpi podczas obchodów Światowego Dnia
Wiedzy o Autyzmie.
7. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z oświadczeniem o posiadaniu praw
autorskich, uznaniem niniejszego regulaminu, oraz wyrażeniem zgody
na umieszczenie danych osobowych w bazie danych organizatora.

8. Prace zgłoszone do konkursu przechodzą na własność organizatora, który zastrzega
sobie prawo do bezpłatnego ich rozpowszechniania.

Beata Woźniak
doradca edukacji specjalnej i logopedii

Metryczka pracy
(prosimy o czytelne wypełnienie i naklejenie z tyłu plakatu)

Tytuł pracy:

Imię i nazwisko autora pracy:

Klasa, wiek:

Imię i nazwisko nauczyciela/li
(jeśli uczeń korzystał z opieki
artystycznej):

Pieczęć szkoły:

Adres e-mail, na który ma być przekazana informacja
o wynikach konkursu:

Wyrażam zgodę na:
●

umieszczenie i przetwarzanie moich danych osobowych w bazie adresowej
organizatora
z możliwością ich poprawiania i uzupełniania, we wszystkich
działaniach związanych z konkursem,

●

wykorzystanie przez organizatora moich prac konkursowych do celów edukacyjnych
oraz ich publikacji z zachowaniem praw autorskich.

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

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

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

miejscowość, data

podpis autora

podpis rodzica/opiekuna
(dotyczy uczniów
niepełnoletnich)

