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REGULAMIN
MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO
„Paryski szyk”

Źródło zdjęcia: www.freepik.com

Francuska moda i projektanci to wyznacznik mody światowej. Takie marki jak
Dior, Chanel czy Yves Saint Laurent zawsze promowały trendy w modzie.
Nasza Szkoła Łódka Dalton School, w związku z obchodami Dni Frankofonii, zaprasza
uczniów szkół podstawowych z terenu Łodzi do udziału w konkursie „Paryski szyk”.
Obejrzyjcie zdjęcia lub filmy z paryskich pokazów mody, poczujcie co to „haute
couture” i sami zabawcie się w projektantów mody inspirujących się modą
i kulturą francuską. Możecie czerpać z danej marki, ale również malarstwa czy
regionów i krajobrazu Francji. Nie kopiujcie. Twórzcie i bądźcie kreatywni.

ORGANIZATOR:
Szkoła Podstawowa Łódka Dalton School w Łodzi.

CELE KONKURSU:
1. Popularyzowanie kultury i mody francuskiej.
2. Prezentacja dorobku artystycznego dzieci i młodzieży.
3. Integracja międzyszkolna.
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WARUNKI UCZESTNICTWA:
1. Udział w konkursie mogą wziąć uczniowie szkół podstawowych z terenu
Łodzi.
2. Ocena prac obejmuje 2 grupy:
- klasy IV-VI
- klasy VII-VIII .
3. Udział w konkursie mogą wziąć prace wykonane technikami:
- malarskimi
- rysunkowymi.
- mieszanymi - kolażu (z wyłączeniem prac wykonanych z materiałów suchych,
nietrwałych typu kasza czy ryż)
4. Format prac: Prace należy wykonać w formacie A3. Kolor papieru jest dowolny.
TERMINY:
1. Termin nadsyłania prac - 16 marca 2020 r.
2. Prace nadesłane po terminie nie będą podlegały ocenie jury (decyduje data stempla
pocztowego).
3. Adres, na który należy wysyłać/pod który należy dostarczać prace:
Szkoła Podstawowa Łódka Dalton School
93-008 Łódź, ul. Rzgowska 17 a
telefon stacjonarny (42) 250 55 00
telefon komórkowy +48 512 203 508
sekretariat@dalton-lodka.pl
opiekun konkursu nauczyciel plastyki Anna Pokusa
kontakt: a.pokusa@interia.pl
4.Oceny prac dokonuje Jury powołane przez Organizatora konkursu.
KRYTERIA OCENY PRAC:
1.Zgodność treści i formy plastycznej z tematyką konkursu.
2. Nowe, ciekawe formy realizacji.
3. Poprawność kompozycji plastycznej.
4. Ogólny wyraz artystyczny pracy.
NAGRODY:
Laureaci konkursu otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe.
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WARUNKI PRZYJĘCIA PRAC DO UDZIAŁU W KONKURSIE:
Praca musi być opisana według karty zgłoszeniowej będącej załącznikiem do Regulaminu.
Wypełnioną kartę należy przykleić na odwrocie pracy konkursowej. Brak karty zgłoszeniowej
jest równoznaczny z wykluczeniem pracy z Konkursu.
UWAGA!
Prace nie mogą być oprawione w passe-partout ani w żaden inny sposób. Nadesłane po
terminie, wykonane niezgodnie z regulaminem, źle oznaczone lub zniszczone w wyniku
niewłaściwego opakowania – nie będą brane pod uwagę. O terminie i miejscu otwarcia
wystawy pokonkursowej oraz terminie uroczystości wręczenia nagród organizatorzy
poinformują do 18 marca 2020 r.
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Załącznik nr 1
KARTA ZGŁOSZENIA
„PARYSKI SZYK”
Łódź 2020
KARTĘ PROSZĘ WYPEŁNIĆ PISMEM DRUKOWANYM
1. Imię i nazwisko autora pracy:
……………………………………………………………………………….............................
2. Szkoła (klasa)
………………………………………………………………………………………………….
3. Adres zamieszkania uczestnika:
..…………………………………………………………………………………………...............
4.Dane kontaktowe osoby dorosłej (rodzica/opiekuna/nauczyciela)

nr tel.…………………………………………….email………………………………………….
Data………………...

Podpis rodzica/opiekuna prawnego…………………………….
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Załącznik nr 2
Klauzula informacyjna dla uczniów i rodziców:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 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) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1.Administratorem danych osobowych rodziców i uczniów jest:
Szkoła Podstawowa Łódka Dalton School, 93-008 Łódź, ul. Rzgowska 17 a
sekretariat@dalton-lodka.pl
2. Odbiorcami danych osobowych są upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty,
którym należy udostępnić dane osobowe na podstawie przepisów prawa, a także te, którym
dane zostaną powierzone do zrealizowania celów przetwarzania.
3. Dane osobowe, w tym materiały zdjęciowe oraz nagrania filmowe, są przetwarzane w
celach marketingu i promocji w/w szkoły, w tym prowadzenia konkursów, promocji osiągnięć
i utrwalania pozytywnego wizerunku szkoły (podstawa prawna: art.6 ust.1 lit.A
Rozporządzenia RODO) oraz w celu organizacji przebiegu konkursu (podstawa prawna: art.6
ust.1 lit.B Rozporządzenia RODO).
4. Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do niesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Powyższe nie wpływa na zgodność z
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przeze mnie zgody przed
jej cofnięciem.
5. Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu
Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora
Państwa danych osobowych narusza przepisy dot. ochrony danych osobowych
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Załącznik nr 3
METRYCZKA (do przyklejenia z tyłu pracy)

Imię:

Nazwisko:

Klasa:

Wiek:

Nazwa i adres placówki:

Telefon kontaktowy do placówki:
Imię i nazwisko nauczyciela:

