
Zespół nauczycieli świetlicy SP nr 50 we Wrocławiu 

Serdecznie zaprasza dzieci ze szkolnych świetlic do udziału 

w XII  Międzyszkolnym Konkursie Plastycznym 

„MOJE  FANTAZJE”  

                      Tegoroczna tematyka konkursu to: 

                    MOZAIKA 
                                (dowolna kompozycja)  

 

Cele konkursu: 

- pobudzanie wyobraźni dziecięcej; 

- rozwijanie twórczych zainteresowań techniczno – plastycznych; 

- poszukiwanie nowych artystycznych rozwiązań; 

- ukierunkowanie fantazji dziecięcej w tworzeniu prac plastycznych; 

- nawiązanie współpracy, wymiana doświadczeń i pomysłów między świetlicami; 

 

 

REGULAMIN: 

-  ilość nadsyłanych prac ograniczona do 3 z jednej świetlicy; 

- w konkursie mogą brać udział tylko wychowankowie świetlic szkolnych; 

- prace można wykonywać techniką mozaiki z użyciem dowolnych materiałów,                       

na dowolnym formacie; 

- prace powinny zawierać czytelną wizytówkę napisaną na komputerze: tytuł pracy, imię,                                       

nazwisko i wiek wykonawcy, adres szkoły, imię i nazwisko opiekuna; 

- termin nadsyłania prac: od 26.09.2017r. do 13.10.2017r.; 

 

 

Prezentacja prac odbędzie się w świetlicy w dniach  16.10. 2017r. – 27.10.2017r.  w świetlicy  

SP nr 50 we Wrocławiu. Rozstrzygnięcie konkursu 31.10.2017r. 

Na zakończenie ekspozycji nastąpi ocena prac konkursowych przez specjalnie powołaną komisję.     

Po 31.10.2017r.  wszystkie prace przechodzą na własność organizatorów.  

 

Wszystkim uczestnikom konkursu życzymy 

powodzenia w tworzeniu prac oraz 

wspaniałej zabawy i oryginalnych pomysłów!!! 
 

 

 



Do udziału zapraszają  

nauczyciele świetlicy SP nr 50 we Wrocławiu  

Wyrażam zgodę na:  

1. Udział mojego dziecka ……………………………………………………………………..   

w XII Międzyszkolnym Konkursie Plastycznym Moje Fantazje MOZAIKA 

organizowanym przez świetlicę przy Szkole Podstawowej nr 50 we Wrocławiu,  

ul. Czeska 38, Wrocław. 

2. Przetwarzanie danych osobowych uczestnika, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r.         

o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002r nr 101, poz. 926 z późn. zm.)do celów 

organizacji i ogłoszenia wyników konkursu. Podanie danych jest dobrowolne. 

Administratorem danych jest Szkoła Podstawowa nr 50 ul. Czeska 38 we Wrocławiu. 

3. Nieodpłatne wykorzystanie wizerunku, danych osobowych oraz pracy dziecka, w formie 

wykonywanych fotografii i opisu działań w celu publikacji na stronie internetowej SP 50. 

Niniejsza zgoda nie jest ograniczona czasowo. 

 

 

…………………………………………………… 

Data i podpis rodzica / opiekuna prawnego dziecka 
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