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Ogólnopolski konkurs plastyczno-językowy
BEZPIECZEŃSTWO W SIECI

REGULAMIN
1. ORGANIZATOR:
Konkurs organizowany jest przez Samorząd Uczniowski, nauczycieli języka angielskiego
i niemieckiego Zespołu Szkół Specjalnych nr 3 w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie.

2. CELE KONKURSU:
1) Potraktowanie udziału w konkursie jako jednej z form rozwijania kreatywności młodzieży
i dzieci.
2) Zapoznanie dzieci i młodzieży zarówno z korzyściami jak i niebezpieczeństwami korzystania
z Internetu.
3) Wyrabianie u dzieci i młodzieży umiejętności odpowiedzialnego korzystania z osiągnięć
współczesnej techniki.
4) Rozwijanie umiejętności językowych, poszerzanie i utrwalanie nowego słownictwa, nabywanie
sprawności budowania pisemnej, poprawnej wypowiedzi i przekazywania informacji.
5) Wdrażanie dzieci i młodzieży do analitycznej obserwacji otaczającej rzeczywistości
i podejmowania stosownych decyzji.
6) Kształtowanie aktywnych postaw w rozwiązywaniu problemów życiowych.
7) Doskonalenie warsztatu plastycznego młodych twórców, rozwijanie i kształtowanie żywej
wyobraźni plastycznej.
8) Umożliwienie odreagowania negatywnych emocji i wspomaganie procesu rewalidacyjnego
poprzez oderwanie chorego dziecka od codziennego zmagania się z chorobą w placówce
leczniczej.

9) Prezentacja i popularyzacja twórczości plastycznej dzieci chorych.

3. TEMATYKA:
Wyobrażenia uczestników dotyczące umiejętności skutecznego wyszukiwania
informacji i bezpiecznego korzystania z Internetu.
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4. PRACE UCZESTNIKÓW BĘDĄ OCENIANE W TRZECH KATEGORIACH:
1) Szkoła podstawowa – klasy I-III (edycja tylko plastyczna),
2) Szkoła podstawowa – klasy IV – VII,
3) Klasy gimnazjalne oraz Szkoła ponadgimnazjalna.

5. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE:
1) Każdy z uczestników konkursu przygotowuje jedną indywidualną pracę plastyczną w formie
płaskiej lub przestrzennej.
2) Format pracy: A4 lub A3.
3) Do prac dzieci od 4 klasy wzwyż należy dołączyć wypowiedź pisemną w języku angielskim lub
niemieckim, dotyczącą bezpiecznego korzystania z Internetu. Długość wypowiedzi nie
powinna przekraczać 1 strony A4.
4) Zamiast pracy plastycznej wraz z wypowiedzią pisemną można dołączyć małą broszurkę lub
komiks.
5) Technika wykonania prac dowolna – nagradzamy pomysł, fantazję, wkład pracy, oryginalność,
estetykę i różnorodność zastosowanych środków plastycznych.
6) W konkursie biorą udział tylko prace wykonane samodzielnie.
7) Na odwrocie każdej pracy należy umieścić metryczkę zawierającą następujące informacje:
a) imię i nazwisko autora pracy,
b) wiek,
c) klasa,
d) szkoła.
8) Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na zamieszczenie nazwisk
laureatów na stronie internetowej Organizatora – Zespół Szkół Specjalnych nr 3 w Krakowie.
9) Prace zgłoszone do konkursu przechodzą na własność Organizatora i mogą być przez niego
wykorzystane bez ograniczeń.

6. TERMINY:
Konkurs rozpoczyna się 17 stycznia 2018 i trwa do 16 kwietnia 2018 (decyduje data
stempla pocztowego). Prace należy przesłać na adres:

Zespół Szkół Specjalnych nr 3 w Krakowie
30-663 Kraków, ul. Wielicka 265
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Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się do 6 maja 2018. Po tym terminie, wyniki
konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej szkoły www.zssnr3krakow.pl
Nagrody, podziękowania i dyplomy zostaną przesłane pocztą.

7. POZOSTAŁE INFORMACJE:
Do każdej pracy należy dołączyć pisemną zgodę na przetwarzanie danych osobowych
dziecka (zał. nr 1), podpisaną przez jego opiekuna prawnego oraz kartę zbiorowego
zgłoszenia do konkursu wszystkich prac z danej placówki (zał. nr 2).
Biorąc udział w konkursie uczestnik zgadza się z postanowieniami niniejszego
regulaminu.
Organizatorzy

zastrzegają

sobie

prawo

do

nieodpłatnego

reprodukowania

i wykorzystania prac konkursowych do publikacji /strona internetowa, kronika szkoły,
wystawa prac konkursowych na oddziałach szpitalnych/.
Wszelkie pytania dotyczące realizacji konkursu można kierować na adres mailowy
organizatora:
Barbara Walerowska: walerowska.barbara@interia.pl
Maria Gałęziowska: mgaleziowska@interia.pl
Małgorzata Ruszel: mrkrakow@poczta.fm
Agnieszka Dziubalska: agnes16@autograf.pl
Nadesłanie pracy jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na zamieszczenie nazwisk
laureatów na stronie internetowej organizatora – Zespołu Szkół Specjalnych nr 3 w Krakowie
(www.zssnr3krakow.pl).
Prace przechodzą na własność organizatora konkursu.
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Załącznik nr 1

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
do Ogólnopolskiego Konkursu plastyczno-językowego pt. „Bezpieczeństwo
w sieci”
IMIĘ I NAZWISKO AUTORA PRACY

WIEK

SZKOŁA

KLASA

ADRES KORESPONDECYJNY

TELEFON KONTAKTOWY

IMIĘ I NAZWIKO NAUCZYCIELA

Oświadczam, że:
1. Zapoznałem/am się z regulaminem konkursu.
2. Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka/podopiecznego w konkursie plastycznojęzykowym pod tytułem: „Bezpieczeństwo w sieci”.
3. Wyrażam zgodę na bezpłatną publikację prac mojego dziecka/podopiecznego
na stronie internetowej organizatora konkursu.
4. Wyrażam zgodę na publikację imienia i nazwiska praz miejscowości zamieszkania
mojego dziecka/podopiecznego przez organizatora konkursu.
5. Wyrażam zgodę na bezterminową licencję dotyczącą publikacji prac, ich kopiowania
i powielania.
6. Wyrażam zgodę na gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie danych
osobowych dziecka/podopiecznego zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r.
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002, Nr 101, poz. 926 z późniejszymi
zmianami).

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

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

Miejscowość, data

podpis rodzica/prawnego opiekuna

Strona |6
Załącznik nr 2

DANE PROSIMY WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI
ZBIOROWE ZGŁOSZENIE PRAC DO KONKURSU

Imię i nazwisko autorów prac i ich opiekunów:
Lp.

Imię i nazwisko autora pracy

Wiek

Imię i nazwisko nauczyciela opiekuna

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Adres i dane teleadresowe szkoły szpitalnej:
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
(nazwa placówki)
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
(dokładny adres placówki, na który można wysyłać podziękowania)
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
(opcjonalnie: adres e-mail, telefon kontaktowy)
......................................................................................................................................................

