Regulamin Międzyszkolnego Konkursu
„Wrocław- wizja przyszłości”
Cele konkursu:
- uspołecznienie uczniów na potrzeby lokalnego środowiska
- rozbudzanie wyobraźni dziecięcej i wrażliwości estetycznej
- planowanie, konstruowanie elementów miasta
- uwrażliwianie widzów na potrzeby i marzenia dzieci
Konkurs „Wrocław- wizja przyszłości” będzie przebiegał w II etapach.
I etap- zakończony, rozstrzygnięty
1. Założeniem konkursu jest wykonanie pracy plastyczno- technicznej w dowolnym
formacie (również praca przestrzenna). Praca ma przedstawiać plan osiedla lub terenu
wokół szkoły, najbliższej okolicy z elementami budowlanymi w perspektywie
przyszłościowej- nawet za 50 lat widziany oczami dzieci.
2. Wiek uczestników- 7-10 lat, praca indywidualna lub zbiorowa (maks. 6 osób)
3. Praca musi być zaopatrzona w metryczkę z tytułem pracy, imionami i nazwiskami
uczestników, nazwą i adresem szkoły, imieniem i nazwiskiem nauczyciela
koordynującego pracę, mile widziany tel. do kontaktu z nauczycielem. Od każdego
uczestnika konkursu wymagana jest zgoda rodzica na przetwarzanie danych
osobowych (w załączniku).
Prace wysyłamy lub przywozimy do szkoły, adres:
ZSP nr 15 SP nr 25
Ul. Stanisławowska 38-44
54-611 Wrocław
Koord. Kamila Cichuta- Szwed
Konkurs „Wrocław- wizja przyszłości”
4. Wszyscy uczestnicy otrzymują dyplomy za udział w I etapie oraz punkty za pracę, z
którymi przechodzą do II etapu. Uczestnicy trzech najlepszych prac otrzymają
dodatkowo upominki i dyplomy z wyróżnieniem.
5. Z każdej szkoły może wpłynąć jedna praca. Autorzy reprezentują szkołę.
Ocenie podlegać będzie (skala 0-2 pkt):
1. Technika wykonania
2. Ciekawe rozwiązania projektowe
3. Estetyka pracy
Maks. ilość punktów 6.

Oceny prac dokona powołane w tym celu jury, w którego skład wejdą pracownicy SP nr 25.
Prace konkursowe zostaną zaprezentowane na wystawie podczas II etapu. W tym dniu
będzie można odebrać prace, pozostałe przechodzą na własność organizatora.

II etap – 20 marzec 2018r. godz. 9.30
1. W II etapie udział może wziąć tylko jedna reprezentacja uczniów szkoły, nie muszą
być to ci sami uczniowie, którzy brali udział w I etapie.
2. Grupa w II etapie konkursu maks. 12 osób.
3. Uczniowie prezentują własną wizję miasta/osiedla, mogą poruszać dotychczasowe
problemy, z jakimi borykają się mieszkańcy Wrocławia, przedstawiać wizję naszego
miasta za kilkadziesiąt lub proponować rozwiązania, wynalazki, które ulepszą nasze
życie i sprawią, że Wrocław będzie jeszcze piękniejszym miastem.
Forma: urządzenie-wynalazek z opisem lub forma teatralna- przedstawienie, piosenka,
wiersz, opowiadanie, dowolna forma literacka. Maksymalny czas prezentacji 10 minut.
Kryteria oceniania (skala 0-3 pkt):
1.
2.
3.
4.

Przygotowanie i zaangażowanie uczniów
Efekt wizualny i estetyczny
Zgodność merytoryczna konkursu
Autorski pomysł (1pkt.)

Zgłoszenia do II etapu należy przesłać do 26.02.2018r. mailem na adres sp25@reset2.pl
podając nazwę szkoły, ilość, wiek uczestników, tytuł, krótki opis wystąpienia, imię i
nazwisko nauczyciela przygotowującego, zgody rodziców uczestników na przetwarzanie
danych osobowych i publikacje wizerunku w zakresie organizacji konkursu.
Szkoła ma możliwość przyjęcia ograniczonej liczby uczestników (do 120). W przypadku
przekroczenia tej liczby o uczestnictwie w II etapie decyduje udział w I etapie, a następnie
kolejność zgłoszeń. O zakwalifikowaniu się szkoły do II etapu zostaniecie Państwo
powiadomieni przez maila do szkoły do 02.03.2018r.
Szkoła ze swojej strony zapewnia:
- miłe przywitanie, występ uczniów w przedstawieniu „Gnomy z planety Gnu”
- aulę z podestem scenicznym i sprzętem muzycznym (nośniki CD, USB, 2 mikrofony)
- widownię na 120 osób
- szatnię do przebrania, toalety
Nagrody:
I, II, III miejsce nagrodzone

Dyplomy dla wszystkich uczestników I i II etapu i dla nauczycieli przygotowujących
uczniów do konkursu.

Serdecznie zapraszamy!
Opiekunowie konkursu:
wicedyrektor Katarzyna Kasprzykowska, koord. Kamila Cichuta- Szwed

Załącznik

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu
…………………………………………………………………………
nazwa i adres placówki
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka
………………………………………
imię i nazwisko uczestnika
przez Szkołę Podstawową nr 25 we Wrocławiu w celu organizacji i przeprowadzenia Międzyszkolnego konkursu „Wrocław- wizja
przyszłości” w klasach I-III w roku szkolnym 2017/2018
zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt.1 Ustawy z 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. nr 101,
poz. 926 ze zm.).Podanie danych jest dobrowolne. Podającym dane przysługuje prawo do wglądu i poprawiania swoich danych.
Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 25 z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Stanisławowskiej 38-44.
Administrator danych zapewnia ochronę podanych danych osobowych. Dane osobowe będą przekazywane wyłącznie podmiotom
uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa lub na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych
osobowych w oparciu o wyrażone zgody.
Ponadto wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku mojego dziecka, w przypadku wyłonienia go jako laureata,
bądź w przypadku otrzymania wyróżnienia w Konkursie. Zgodnie z Art. 81 ust. 1 Ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie
autorskim i prawach pokrewnych. (tekst jednolity Dz. U. z 2000r nr 80 poz. 904)
Niniejsza zgoda dotyczy w szczególności wykorzystania wizerunku poprzez zamieszczenie danych osobowych, i miejsca nauki
uczestnika konkursu, wykonanych fotografii i publikacji na stronie internetowej szkoły. Zgoda obejmuje także wykorzystanie
fotografii podczas Finału Konkursu pod warunkiem, że nie zostanie naruszone dobre imię osoby, której zgoda dotyczy. Niniejsza
zgoda nie jest ograniczona czasowo ani terytorialnie.
…………………………………
Data i podpis rodzica/opiekuna prawnego
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