REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO
,,100-lecie Towarzystwa Przyjaciół Dzieci - kartka urodzinowa”
dla osób z niepełnosprawnością intelektualną.
1. Organizatorem konkursu jest szkolne koło TPD oraz świetlica
szkolna działające przy Zespole Szkół Specjalnych nr 103
w Poznaniu.
2. Konkurs rozpoczyna się 18 marca 2019 r. i trwać będzie do
15 kwietnia 2019 r.
A. Temat prac konkursowych brzmi:
,,100-lecie Towarzystwa Przyjaciół Dzieci – kartka urodzinowa”.
B. Celem konkursu jest uczczenie obchodów 100 - lecia TPD.
C. W konkursie mogą brać udział uczniowie szkół specjalnych
i integracyjnych, uczestnicy warsztatów terapii zajęciowej oraz
uczniowie Zespołu Szkół Specjalnych nr 103.
Warunki uczestnictwa w konkursie:
1. Prace konkursowe należy przesłać na adres: Zespół Szkół Specjalnych
nr 103 ul. Kanclerska 31-33 60-327 Poznań lub złożyć w sekretariacie
szkoły (z dopiskiem konkurs plastyczny) do dnia 15 kwietnia 2019
roku (liczy się data stempla pocztowego).
2. Praca konkursowa ma być pracą plastyczną wykonaną w dowolnej
technice, format A5. Temat pracy:
„100-lecie Towarzystwa Przyjaciół Dzieci - kartka urodzinowa”.
3. Prace przekazane na konkurs muszą być pracami własnymi, wcześniej
niepublikowanymi.
4. Prace mogą być wykonane indywidualnie lub grupowo.
5. Do pracy należy dołączyć:
- wizytówkę (imię, nazwisko, wiek, adres placówki) - prosimy nie
podpisywać prac na ich odwrocie,
- pisemną zgodę rodziców/opiekunów,
- kartę zgłoszeniową.
Dane te będą służyć do kontaktu organizatora z uczestnikiem
konkursu. Prace anonimowe nie będą zakwalifikowane do konkursu.
6. Dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie do celów konkursu
i nie będą udostępniane podmiotom trzecim.
7. Naruszenie przez uczestnika konkursu któregokolwiek z warunków
konkursu oznaczać będzie nie zakwalifikowanie pracy do konkursu lub
utratę prawa do nagrody.

Wyniki konkursu i nagrody:
1. Jury powołane przez organizatora, spośród przekazanych prac wyłoni
laureatów konkursu.
2. Kryteria oceny prac: zgodność z tematyką, estetyka pracy, oryginalność.
3. Informacja o laureatach zostanie zamieszczona na stronie internetowej
szkoły: www. zss103.eu
4. Przyznane będą nagrody za pierwsze, drugie i trzecie miejsce.
5. Jury ma prawo do wytypowania dodatkowych nagród.
6. Decyzja jury, co do wskazania laureatów konkursu oraz przyznania im
nagród jest ostateczna.
7. Nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na inne nagrody rzeczowe,
ani na ich równowartość pieniężną.
8. Po rozstrzygnięciu konkursu prace zostaną wyeksponowanie na
wystawie przygotowanej w ZSS nr 103 w Poznaniu, a następnie
przekazane prezesowi Wielkopolskiego Oddziału Regionalnego TPD
i podarowane zasłużonym członkom Towarzystwa.
Postanowienia końcowe:
1. Przekazując pracę na konkurs, uczestnik zgadza się na ekspozycję pracy
w Zespole Szkól Specjalnych nr 103 oraz na stronie internetowej szkoły.
2. Biorąc udział w konkursie, uczestnik akceptuje jego regulamin.
3. Regulamin niniejszego konkursu będzie przesłany drogą elektroniczną
do danej placówki.
4. Wymagana jest pisemna zgoda rodzica/opiekuna prawnego na udział
dziecka w konkursie.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego
regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych
istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie konkursu.

