Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 353 im. „Wielkich Odkrywców” w Warszawie.
Konkurs skierowany jest do dzieci z oddziałów przedszkolnych i uczniów klas 1-8
rodzeństwem, rodzicami i/lub dziadkami.
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Cele konkursu:
Propagowanie znajomości praw dziecka wśród społeczności szkolnej.
Rozbudzanie kreatywności i umiejętności manualnych wśród uczestników konkursu.
Umożliwienie uczestnikom zaprezentowania swoich pomysłów i umiejętności artystycznych.
Promocja prac wykonanych przez uczestników.
Integrowanie społeczności szkolnej.
Zasady uczestnictwa w konkursie:
a) konkurs skierowany jest do:
- dzieci z oddziałów przedszkolnych i ich rodzeństwa, rodziców lub dziadków,
- uczniów klas 1-8 i ich rodzeństwa, rodziców lub dziadków,
b) warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest wykonanie przez uczestników wspólnej pracy
konkursowej: plakatu ilustrującego wybrane prawo dziecka, o które apelował Janusz Korczak –
prawo do radości, prawo do wyrażania swoich myśli i uczuć, prawo do szacunku, prawo do upadków,
prawo do niepowodzeń i łez, prawo do własności, prawo do tajemnicy, prawo do dnia dzisiejszego,
prawo do niewiedzy,
c) uczestnicy są zobowiązani przedstawić autorski projekt, który zgłoszony do konkursu staje się
własnością organizatora,
d) uczestnicy ponoszą odpowiedzialność wobec organizatora konkursu i osób trzecich w przypadku,
gdyby ich projekt naruszał prawo autorskie osób trzecich,
e) każdy „zespół rodzinny” może złożyć tylko jedną pracę,
f) na odwrocie należy wypisać metryczkę – imię i nazwisko dziecka, oddział/klasę, imię i nazwisko
osoby, która wykonała pracę razem z dzieckiem z zaznaczeniem stopnia pokrewieństwa (siostra, mama,
dziadek).
Forma prezentacji pracy konkursowej:
 format A3 - praca płaska,
 technika: np. malarstwo, rysunek, wycinanka, wydzieranka, kolaż,
 plakat nie może zawierać elementów obraźliwych.

Terminy:
a) prace konkursowe można składać do 25 maja 2022 roku,
b) prace konkursowe należy złożyć w bibliotece szkolnej.
Ocena i wybór prac:
a) prace będą ocenianie przez komisję powołaną przez organizatorów,
b) prace będą oceniane pod względem artystycznym oraz zgodności przekazywanych treści z tematem
konkursu,
c) decyzja komisji zapadnie większością głosów i jest ostateczna.
Finał konkursu:
a) wyniki konkursu ogłoszone zostaną na stronie internetowej szkoły www.sp353.pl oraz na facebook’u
na profilu Szkoła Podstawowa Nr 353 w Starej Miłośnie,
b) dla zwycięzców (I, II i III miejsce) przewidywane są nagrody rzeczowe ufundowane przez Dyrektora
Szkoły,
c) prace zostaną wyeksponowane na terenie szkoły.
Informacje dodatkowe:
1) Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami
Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z
późn. zm.) do celów realizacji niniejszego konkursu.
2) Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją niniejszego Regulaminu.

