Za kilka dni
za godzin sto
już zapomnisz
kłopotów moc,
niedobrą noc i –
dzień bezbronny…
Agnieszka Osiecka

ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOCKU
zaprasza na
XV POWIATOWY KONKURS
PAMIĘCI AGNIESZKI OSIECKIEJ
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REGULAMIN XV POWIATOWEGO KONKURSU
PAMIĘCI AGNIESZKI OSIECKIEJ
1.Organizator konkursu:
Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół w Kocku.
Konkurs organizowany jest na zasadach określonych w niniejszym regulaminie i zgodnie
z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
Ze względu na pandemię koronawirusa konkurs odbędzie się tylko w kategorii plastycznej.
2. Cele konkursu:






popularyzowanie twórczości polskiej poetki Agnieszki Osieckiej;
rozwijanie uzdolnień i zainteresowań plastycznych młodzieży;
rozbudzanie i kształtowanie wyobraźni plastycznej;
prezentacja różnych form i technik plastycznych;
promocja młodych talentów.

3. Uczestnicy konkursu:
Uczniowie klas: VI, VII i VIII
szkół podstawowych
ponadpodstawowych Powiatu Lubartowskiego.

oraz

uczniowie szkół

4. Temat konkursu:
Praca plastyczna inspirowana twórczością Agnieszki Osieckiej.
5. Technika:
Praca plastyczna wykonana w dowolnej technice inspirowana twórczością Agnieszki
Osieckiej.
6. Format pracy:
A2 , A3 lub A 4 .
7. Prace.
Każda praca na odwrocie powinna zawierać tytuł i dane autora pracy oraz imię i nazwisko
nauczyciela-opiekuna.
Do pracy należy dołączyć:
 tekst utworu, który był inspiracją pracy;
 kartę zgłoszenia uczestnika konkursu (zał. nr 1);
 klauzulę informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych uczestników XV
Powiatowego Konkursu Pamięci Agnieszki Osieckiej(zał. nr 2);
 zgodę na przetwarzanie wizerunku dziecka(zał. nr 3) / Zgodę na przetwarzanie
wizerunku ucznia pełnoletniego (zał. nr 4).
Prace nadesłane na konkurs muszą być pracami indywidualnymi, wykonanymi własnoręcznie
pod kierunkiem nauczyciela i nigdzie wcześniej niepublikowanymi.
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Kryteria oceny prac:
 zgodność z tematem,
 estetyka wykonania,
 pomysłowość,
 kreatywność.
Organizator nie zwraca nadesłanych prac oraz zastrzega sobie prawo do dysponowania
pracami nadesłanymi na konkurs.
Prace konkursowe mogą być wykorzystywane w następujący sposób:



publicznie wystawiane, odtwarzane i wyświetlane;
publikowane w materiałach wydawniczych, w tym promocyjnych.

8. Termin nadsyłania prac:
23 marca 2021r.
Prace plastyczne należy przesłać na adres:
Zespół Szkół w Kocku
ul. Warszawska 41
21-150 Kock
W przypadku przesłania pracy pocztą, decyduje data stempla pocztowego. Prace nadesłane po
terminie nie będą podlegały ocenie.
9. Rozstrzygnięcie konkursu:
Nad przebiegiem konkursu czuwać będzie komisja powołana przez organizatora. Decyzje
komisji są ostateczne i nie podlegają zmianie.
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Zespołu Szkół w Kocku
www. zskock@com.pl w dniu 30.03.2021r. Laureaci otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe.
O sposobie i terminie wręczenia nagród laureatom szkoły zostaną powiadomione
telefonicznie.
Informacje na temat konkursu można uzyskać pod nr tel. /81/ 859 10 33, drogą
elektroniczną: zs.bibloteka@wp.pl lub na stronie internetowej szkoły www.zskock.com.pl
Serdecznie zapraszamy!
Załącznik nr 1 – Karta zgłoszenia uczestnika konkursu
Załącznik nr 2 – Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych uczestników XV
Powiatowego Konkursu Pamięci Agnieszki Osieckiej
Załącznik nr 3 - Zgoda na przetwarzanie wizerunku dziecka
Załącznik nr 4 – Zgoda na przetwarzanie wizerunku ucznia pełnoletniego
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