
REGULAMIN UDZIAŁU W SZKOLNYM KONKURSIE PLASTYCZNYM DLA 

UCZNIÓW KLAS 1-3 PT. „ Pani Wiosna” 

 

§ 1. Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie pt. ,, Pani 

Wiosna”. 

2. Organizatorem Szkolnego Konkursu jest świetlica w Szkole Podstawowej nr 2 w 

Zalasewie. 

3. Koordynatorami konkursu są:  

• Alicja Waliszka- Pieprzyk;  

• Joanna Napierała. 

 Współorganizatorami są wychowawcy świetlicy szkolnej.  

Termin oddania prac konkursowych -11.03.2019 - 18.03.2019 r. 

 

§ 2. Cele Konkursu: 

1. Rozbudzenie wyobraźni, pobudzenie do plastycznej wypowiedzi 

2. Promocja dzieci uzdolnionych plastycznie 

3. Integracja środowiska 

4. Rozbudzanie twórczej inwencji dziecka i kreatywności; 

5. Rozwijanie indywidualnych zdolności plastycznych. 

 

§ 3. Warunki uczestnictwa 

1. Konkurs adresowany jest do uczniów klas 1-3. Organizowany przez świetlicę szkolną. 

2. Motywem przewodnim  prac konkursowych ma stanowić postać lub portret „Pani 

Wiosny”.  

3.Technika pracy jest dowolna. Do udziału w konkursie nie dopuszcza się prac wyklejonych 

materiałami sypkimi. 

5. Format pracy – A4 lub A3. Forma płaska lub półprzestrzenna. Prace należy wykonać na 

kartce o gramaturze minimum 120 g/m². 

6. Prace złożone na Konkurs muszą być pracami wykonanymi samodzielnie przez ucznia. 

7. Prace dostarczone po terminie nie będą brały udziału w Konkursie. 

8. Każdy uczestnik Konkursu może zgłosić jedną pracę opatrzoną metryczką: 

 

 



Imię, nazwisko 

Wiek, klasa 

Nazwa i adres szkoły 

7. Prace na Konkurs mogą składać: rodzice uczniów, wychowawcy bądź sami uczestnicy 

Konkursu w Świetlicy Szkolnej od godziny 6.30 do 17.00. 

8. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem praw autorskich w 

celach stworzenia wystawy pokonkursowej prac niezakwalifikowanych do dalszego etapu. 

9. Osoby składające prace konkursowe wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora 

Konkursu swoich danych osobowych (Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 

osobowych (Dz. U. z 2002r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz zgodnie z art. 7 ust. 2 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w 

zakresie i celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu, w szczególności w celu 

komunikowania się z Uczestnikami, wydania nagród oraz promocji Konkursu (załącznik 1) 

10. Dostarczone w ramach konkursu prace nie będą zwracane autorom. 

11. Prace niespełniające zasad uczestnictwa, nie będą podlegały ocenie konkursowej. 

12. Rodzice uczestnika są zobowiązani do wypełnienia zgody na udział dziecka w Konkursie 

oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych dziecka oraz dodania jej wraz z pracą                                 

( załącznik 2) 

13. Uczestnicy Konkursu otrzymają dyplomy; dla zwycięzców przewidziane są nagrody. 

14. O wynikach Konkursu uczestnicy zostaną niezwłocznie powiadomieni, telefonicznie lub 

drogą elektroniczną. 

15. Wszelkie pytania czy wątpliwości należy kierować bezpośrednio do wychowawców 

świetlicy lub na adres mailowy koordynatorów:  

Joanna Napierała (jnapierala@spzalasewo.pl.); 

Alicja Waliszka- Pieprzyk (awaliszka@spzalasewo.pl ) 

 

§ 4. Ocena prac konkursowych 

1. Prace należy składać do 18.03.2019 r., bezpośrednio w Świetlicy Szkolnej. 

2. O wyłonieniu trzech laureatów Konkursu na poziomie klas 1-3  decyduje Jury powołane 

przez Koordynatorów. 

3. W skład Jury wejdą: 

- p. Joanna Napierała - wychowawca świetlicy 

- p.  Alicja Waliszka- Pieprzyk - wychowawca świetlicy 

- p. Emilia Kowalska- Szuniewicz- wychowawca świetlicy 

- p. Katarzyna Mendel - wychowawca świetlicy 

- p. Bogumiła Cybichowska - wychowawca świetlicy 

- p. Magdalena Dedio - wychowawca świetlicy 
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4. Jury pod uwagę weźmie: 

• zgodność z tematyką; 

• kreatywność (tematyka, kolorystyka); 

• oryginalność techniki; 

• estetykę wykonania. 

5.Prace będą oceniane na trzech poziomach: klasy 1-3 

6. Decyzje jury konkursowego są ostateczne. 

 

§ 5. Ogłoszenie wyników Konkursu 

1. Wyniki zostaną ogłoszone 21.03.2019 r. 

2. Uczestnicy konkursu zostaną natychmiast poinformowani o decyzji Jury poprzez dziennik 

elektroniczny oraz ewentualnych formach przekazania dyplomów i nagród dla zwycięzców. 

 

§ 6. Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy Regulamin jest jedynym i wyłącznym dokumentem określającym zasady 

i warunki prowadzenia konkursu „Pani Wiosna” dla klas 1-3 ze Szkoły Podstawowej nr 2  

w Zalasewie. 

 


