pt.:

PTAKI

ORGANIZATOR

MUZEUM ZIEMI CHEŁMSKIEJ
im. Wiktora Ambroziewicza w Chełmie

REGULAMIN

KONKURSU PLASTYCZNEGO

Edukacja przyrodnicza dzieci poprzez sztukę;
Uwrażliwienie na piękno ptaków w naszym kraju; wnikliwość w szczegóły
budowy i ubarwienia poszczególnych gatunków;
Zachęcenie dzieci do obserwacji, trybu życia oraz zwyczajów różnych ptaków
Kształtowanie świadomości dzieci, szacunku do wszystkich żywych istot
Nauka przez zabawę z wykorzystaniem wyobraźni i oryginalnych pomysłów
młodych twórców

Udział w projekcie edukacyjno – badawczym KMO „Ptaki”, koordynator PWSZ
– partner lokalny CNK i Chełmska Sieć KMO
Współpraca z Muzeum Chełmskim dział Przyrody i Edukacji

WYMAGANIA WZGLĘDEM PRAC:
1. Technika pracy: dowolna, płaska
(z wykluczeniem użycia artykułów spożywczych i elementów gotowych)

2. Format pracy:

A – 4 dzieci w wieku przedszkolnym oraz klasy I
A - 3 uczniowie klas II i III

3. Dane uczestnika:
IMIĘ I NAZWISKO, WIEK, KLASA,
IMIĘ I NAZWISKO OPIEKUNA, TEL. KONTAKTOWY
DANE PLACÓWKI,
PRACE BEZ W/W OPISU NIE BĘDĄ PRZYJMOWANE.
PRACE NALEŻY DOSTARCZYĆ W TERMINIE PRZEWIDZIANYM W REGULAMINIE.

4. Zgłoszone do konkursu prace nie mogą być wcześniej publikowane
oraz prezentowane na innych konkursach, a ich dostarczenie jest
równoznaczne z potwierdzeniem tego faktu.

OCENY PRAC DOKONYWAĆ BĘDZIE KOMISJA POWOŁANA PRZEZ ORGANIZATORA.
KOMISJA DOKONA OCENY PRAC NA PODSTAWIE NASTĘPUJĄCYCH KRYTERIÓW:

• walory artystyczne i estetyczne,
• staranność i samodzielność wykonania pracy,
• oryginalność, pomysłowość w interpretacji tematu.

PRACE NALEŻY DOSTARCZYĆ
do

31

maja 2022

LSCDN Oddział w Chełmie (ul. Z. Waśniewskiego 17)
Ogłoszenie wyników:

10

czerwca 2022

na stronie internetowej organizatora www.lscdn.pl
Organizatorzy:
Aneta Rul vel Sochacz kontakt 606 133 542
doradca metodyczny wychowania przedszkolnego
Bożena Goszczyńska kontakt 601 397 957
doradca metodyczny edukacji wczesnoszkolnej

1. Uczestnicy zgłaszający udział zgadzają się powierzyć Organizatorowi prawa do
nieodpłatnego przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystania wizerunku.
KONIECZNE JEST DOŁĄCZENIE PODPISANEJ ZGODY RODO RODZICA LUB
OPIEKUNA, KTÓRA STANOWI INTEGRALNĄ CZĘŚĆ REGULAMINU.
/Załącznik nr 1/

2. Wszelkie sprawy nie ujęte w Regulaminie rozstrzyga Organizator.
Załącznik nr 1 (oświadczenie)

Zgoda rodziców/opiekunów prawnych
na udział dziecka w konkursie plastycznym
„Ptaki Polski”
1. Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka
.........................................................................................
(imię i nazwisko dziecka)

w konkursie plastycznym „Ptaki Polski”
2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka przez
organizatorów konkursu.
3. Wyrażam zgodę na ekspozycję pracy konkursowej mojego dziecka na wystawie.
4. Wyrażam zgodę na publikowanie pracy konkursowej mojego dziecka i danych
osobowych na stronie internetowej organizatora konkursu.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnie 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
z dnie 27 kwietnie 2016 r. informuję, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych jest Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia
Nauczycieli, Zespół Lubelskich Parków Krajobrazowych Ośrodek Zamiejscowy w Chełmie.
2. Dane będą przetwarzane w celu wskazanym w podpisanej zgodzie na przetwarzanie danych
osobowych.
3. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych
osobowych.
4. Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do danych osobowych Pani/Pana
dziecka; możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia, przetwarzania, a także usunięcia
danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych dziecka.

.............................................................................
data i czytelny podpis
(imię i nazwisko rodzica/opiekuna dziecka)

