
regulamin konkursu

I   Organizatorzy
1. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 65 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5
w Poznaniu.

II  Cele konkursu
1. Rozwijanie wyobraźni dzieci.
2. Pobudzanie twórczości uczniów.
3. Propagowanie ekologicznych działań plastyczno – technicznych (wykorzystywanie surowców
wtórnych, pochodzących z recyklingu czy materiałów naturalnych). 
4. Kształtowanie poczucia estetyki, rozwijanie ekspresji twórczej, wiary we własne możliwości,
kreatywności oraz umiejętności plastyczno - technicznych dzieci. 
5. Wzbogacanie wiadomości na temat wykonywania muzyki oraz instrumentów muzycznych. 

III Uczestnicy konkursu
1. Konkurs skierowany jest do dzieci uczęszczających do świetlicy Sp. nr 65 w Poznaniu.
2. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie klas 1-3 uczęszczający do świetlicy szkolnej.

IV Warunki uczestnictwa
1. Zadaniem konkursowym jest indywidualne lub grupowe (wspólnie z rodzeństwem lub rodzicami)
wykonanie instrumentu muzycznego. Prace należy wykonać w całości lub w znacznej części z
wykorzystaniem materiałów wtórnych, pochodzących z recyklingu oraz naturalnych (np. rolek po
papierze, gazet, sznurka, patyków, łupin orzechów, na nowo zagospodarowanych zużytych
butelek, puszek, słoików, itp.). 
2. Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne z wyrażaniem zgody na przetwarzanie danych
osobowych.

V  Forma pracy
1. Praca powinna być wykonana indywidualnie lub w zespołach 2 - 3 osobowych. 

VI Kryteria oceny
1. Prace będą oceniane pod względem:
- zgodności z tematyką i celami konkursu,
- zachowania formy pracy konkursowej,
- ogólnego wyrazu artystycznego; estetyki wykonania pracy,
- twórczego i oryginalnego podejścia do tematu konkursu,
2. Decyzja komisji konkursowej jest ostateczna i nie podlega odwołaniu.

VII Terminarz konkursu
1. Termin dostarczenia prac: prace konkursowe opatrzone metryczką (imię, nazwisko, klasa)
należy przynieść do świetlicy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5 w Poznaniu z adnotacją:
Świetlicowy konkurs „Instrumenty z odzysku” do 3 października 2022 r. 
2. Rozstrzygnięcie konkursu: rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 10października 2022 r. Wyniki
konkursu zostaną opublikowane na stronie www.zsp5.poznan.pl.

VIII Postanowienia końcowe 
1. Przetwarzanie danych odbywa się w zakresie określonym przepisami ustawy o ochronie danych
osobowych z dnia 10 maja 2018 r. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawy o zmianie
niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia 2016/679.
2. Administratorem danych jest Szkoła Podstawowa nr 65 w Poznaniu.
3. Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia konkursu,
wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania i odbioru nagrody.
4. Regulamin niniejszego konkursu jest dostępny na stronie www.zsp5.poznan.pl oraz w siedzibie
Organizatora.
5. Biorąc udział w konkursie uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na wszystkie zasady zawarte w
regulaminie.
6. Organizator zastrzega sobie prawo publikowania prac konkursowych na stronie szkoły. 

http://www.zsp5.poznan.pl/

