Gmina Marklowice
oraz
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego
w Marklowicach
zaprasza
do

udziału w Gminnym Konkursie Plastycznym
„Agresji mówimy STOP!”
Cele konkursu:
-

-

przeciwdziałanie zjawisku agresji i przemocy wśród dzieci
propagowanie wśród dzieci pozytywnych wartości
prezentacja dorobku twórczego dzieci
rozwijanie uzdolnień i zainteresowań artystycznych
kształtowanie motywacji do działań twórczych
rozwijanie i kształcenie przeżyć estetycznych

Adresat:
Konkurs kierowany jest do:
- uczniów klas I – III Szkoły Podstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza
- uczniów klas I – III Szkoły Podstawowej nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego
w Marklowicach
- grupy dzieci 6 – letnich Przedszkola Akademia Wyobraźni w Marklowicach
Kategoria
- uczniowie klas I
- uczniowie klas II
- uczniowie klas III
- dzieci 6 - letnie
Podpisane prace wraz z wypełnioną przez rodziców/opiekunów zgodą (po 3 z każdej
klasy/oddziału) prosimy składać do dnia 19.11.2021 r. w sekretariacie szkoły do godziny 1300.
Ocena jury i nagrody:
- Komisja oceni prace biorąc pod uwagę następujące kryteria:
o samodzielność wykonania pracy,
o pomysłowość, oryginalne ujęcie tematu,
o estetyka wykonania,
- W każdej kategorii zostaną przyznane 3 miejsca oraz 2 wyróżnienia
- Nagrodzone prace wezmą udział w wystawie pokonkursowej,
Prace należy wykonać indywidualnie wg następujących zasad:
-

wielkość A 4, forma płaska
technika pracy: dowolna

O wynikach konkursu i rozdaniu nagród placówki zostaną poinformowani telefonicznie.
Osobą odpowiedzialną za konkurs jest Pani Monika Miełek.
kontakt szkoła: 32 4550392
ZAPRASZAMY

Zgoda
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka
……………………………………………………….
imię i nazwisko dziecka

przez Szkołę Podstawową nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Marklowicach
ul. Wiosny Ludów 78, 44-321 Marklowice organizatora konkursu „Agresji mówimy STOP!”
zgodnie z ustawą z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 Nr 101, poz.926
ze zm.) Jednocześnie oświadczam, że cel przetwarzania moich danych osobowych jest mi znany
i jestem świadomy (a) faktu, że przysługuje mi prawo do treści moich danych osobowych
oraz ich poprawiania, jak również prawo żądania zaprzestania ich przetwarzania.
Wyrażam zgodę na publikowanie imienia i nazwiska laureatów konkursu, zdjęć z konkursu na
stronie internetowej, oraz

na użytkowanych przez Szkołę Podstawową nr 2 im. Kornela

Makuszyńskiego w Marklowicach platformach społecznościowych (m.in. Facebook szkolny )

…………………………………..
data i podpis rodzica

