WOLONTARIAT PRZY PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 7 W RADOMSKU
ZAPRASZA DO UDZIAŁU W KONKURSIE NA LALECZKĘ POLECZKĘ
W RAMACH OBCHODÓW 100 - LECIA
ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI

Cele konkursu:
– przybliżenie i propagowanie kultury, tradycji i folkloru naszego kraju,
- poznanie różnorodności stylizacji lalek,
- pobudzenie aktywności twórczej uczestników konkursu,
- prezentacja twórczości dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych,
- pokazanie, że pomaganie może być pożyteczne, ale także przyjemne,
- pomoc niepełnosprawnej, radomszczańskiej artystce- malarce – Justynie Ciupińskiej.

Uczestnicy konkursu: konkurs adresowany jest do wszystkich osób chętnych.
Zasady uczestnictwa w konkursie:
- Zadaniem konkursowym jest wykonanie oryginalnego projektu charytatywnej Laleczki Poleczki ,
przedstawiającego Polkę np. w stroju regionalnym, historycznym, ludowym, współczesnym lub innym.
- Technika i forma wykonania prac jest dowolna (np. pacynka, lalka szmaciana, marionetka, jawajka,
kukiełka), materiały powinny być bezpieczne (np. włóczka, rajstopy, filc i inne). Jeden uczestnik może
wykonać kilka lalek.
- Konkurs jest indywidualny (nie można nadsyłać prac zbiorowych).
- Do każdej pracy należy dołączyć metryczkę, zawierającą czytelne informacje: imię i nazwisko
autora oraz wiek, nazwę placówki ( w przypadku, gdy pracę zgłasza szkoła lub przedszkole), adres i
telefon kontaktowy, e-mail placówki lub uczestnika, imię i nazwisko opiekuna. Każdy pełnoletni
uczestnik konkursu powinien wyrazić pisemną zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby
konkursu, a w przypadku udziału w konkursie osób nieletnich taką zgodę powinni wyrazić rodzice lub
prawni opiekunowie dziecka (załącznik nr 1).

Termin i miejsce nadsyłania prac: prace należy przesłać lub dostarczyć do sekretariatu
Publicznej Szkoły Podstawowej nr 7 w Radomsku, ul. 11. Listopada 16, 97-500 Radomsko
(tel. 446854434) do dnia 20.04.2018r.

Wyniki konkursu:
- Organizator powoła jury, które podczas oceny będzie brało pod uwagę: zgodność pracy z tematem,
estetykę, oryginalność wykonania, materiały i technologię.
- Komisja przyzna nagrody za I, II i III miejsce w każdej z trzech kategorii wiekowych:
* dzieci do 10 lat
* uczestnicy w wieku 11 - 16 lat
* uczestnicy powyżej 16 roku życia.
- O miejscu i terminie rozstrzygnięcia konkursu laureaci zostaną poinformowani telefonicznie.
- Zgłoszone do konkursu prace nie będą oddawane. Lalki zostaną przekazane na cel charytatywny
– pomoc radomszczańskiej

(niepełnosprawnej) artystce – malarce – Justynie Ciupińskiej, która

znajduje się w bardzo trudnej sytuacji życiowej, a wielokrotnie pomagała innym potrzebującym.

Szczegółowych informacji na temat konkursu udzielają koordynatorki konkursu:
Beata Janacz

(tel. 662 121 803 ) i Aleksandra Gniłka (tel. 502 844 972)

Załącznik nr 1

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
uczestnika Konkursu na Laleczkę Poleczkę
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Publiczną
Szkołę Podstawową nr 7 w Radomsku, ul. 11. Listopada 16, 97-500 Radomsko na
potrzeby Konkursu na Laleczkę Poleczkę, zgodnie z Ustawą z 29 sierpnia 1997
o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze
zm.). Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie mojego wizerunku. Niniejsza
zgoda dotyczy w szczególności wykorzystania wizerunku poprzez zamieszczenie
wykonanych fotografii w relacjach i materiałach promocyjnych.

.......................................
podpis uczestnika konkursu

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
uczestnika Konkursu na Laleczkę Poleczkę
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka
...................................................................................................
(imię i nazwisko uczestnika)
przez Publiczną Szkołę Podstawową nr 7 w Radomsku, ul. 11. Listopada 16, 97-500
Radomsko na potrzeby Konkursu na Laleczkę Poleczkę, zgodnie z Ustawą z 29
sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. nr
101, poz. 926 ze zm.). Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku
mojego dziecka. Niniejsza zgoda dotyczy w szczególności wykorzystania wizerunku
poprzez zamieszczenie wykonanych fotografii w relacjach i materiałach
promocyjnych.

.......................................
podpis rodzica/opiekuna prawnego

