Regulamin konkursu plastycznego: w kategorii II - klasy IV-V
pt. „Moja rodzina, Mój dom, Moje Radymno” praca plastyczna
Cele Konkursu:
- promocja Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 wraz z trwającym na terenie
gminy miejskiej Radymno w kwietniu 2020 spisem próbnym
- propagowanie różnych technik plastycznych jako środka wypowiedzi
1. Konkurs jest skierowany do uczniów klas IV-V;
2. Format pracy A4 lub A3. Dopuszczalne są białe lub kolorowe tła. Każdy z uczestników Konkursu
wysyła maksymalnie jedną pracę w formie zdjęcia. Nie dopuszcza się prac zbiorowych;
3. Technika plastyczna dowolna, o ile spełnia założenia konkursowe;
4. Każda praca powinna być opisana w następujący sposób:
- imię i nazwisko ucznia,
- klasa,
- nazwa i adres szkoły,
5. Praca, która nie zawiera odpowiedniego opisu nie będzie brała udziału w Konkursie;
6. Prace zgłaszane do konkursu stają się własnością organizatorów Konkursu.
Zgłoszenie swojej pracy jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na:
- udział w konkursie,
- postanowienia regulaminu Konkursu,
- przetwarzanie danych osobowych,
- wykorzystanie wykonanych zdjęć w celu zgodnym z prowadzoną przez Organizatorów
działalnością, w tym w szczególności w celu promocji Konkursu statystycznego „Moja rodzina, Mój
dom, Moje Radymno” i popularyzacji idei spisu powszechnego.
7. Jury przy ocenie pracy konkursowej będzie brało pod uwagę zgodność z regulaminem, tematem
Konkursu, pomysłowość, estetykę pracy oraz czytelność pracy;
10. Prace w formie zdjęć prosimy przesyłać na adres A.Klimek2@stat.gov.pl w tytule wiadomości
wpisując kat. II, tytuł pracy, oraz imię i nazwisko, klasa;
11. W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany
terminów wynikających z harmonogramu Konkursu;
12. Dyrektorzy szkół proszeni są o przekazanie uczniom i rodzicom (opiekunom prawnym) informacji
o zasadach przeprowadzania i Regulaminie Konkursu;
13. Autorzy trzech najlepszych prac otrzymają nagrody.
Termin przesłania prac: do 30 kwietnia 2020 r.
14. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi 8 maja 2020 r.
15. Wyniki Konkursu zostaną zamieszczone na stronie Urzędu Statystycznego w Rzeszowie
https://rzeszow.stat.gov.pl/spis-probny/ nie później niż 13 maja 2020 r.
Prosimy o zapoznanie się z załączoną informacją o przetwarzaniu danych osobowych.

