
 

 
 

Regulamin walentynkowego konkursu plastyczno-literackiego  
dla dzieci i młodzieży ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Zalasewie. 

"Walentynkowy Luty" 

1. Organizatorem konkursu jest Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 2 w Zalasewie. 
2. Konkurs rozpoczyna się 11.02.2022 i trwać będzie do 28.02.2022. 
3. Tematem prac jest wykonanie pracy plastycznej lub napisanie utworu o tematyce walentynkowej. 
4. Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży Szkoły Podstawowej nr 2 w Zalasewie. 
5. Konkurs odbywa się w formie online.  
 
Warunki uczestnictwa: 

1. Zdjęcia prac należy przesłać na adres emailowy radarodzicow@spzalasewo.pl do dnia 28.02.2022 g. 18:00. Jest to 
ostateczny termin.  
2. Prace plastyczne mogą być wykonane maksymalnie w formacie A3 i przesłane w formie zdjęć. Wiersz, piosenka  
w formie tekstu.  
3. Prace konkursowe muszą być pracami własnymi, wykonanymi dowolną techniką, wcześniej niepublikowanymi. 
4. Każdy uczestnik może przekazać tylko jedną pracę. 
5. W konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest dokonywanie zgłoszeń w imieniu osób 
trzecich. 
6.Każdy uczestnik powinien w treści e-maila podać swoje imię, nazwisko oraz klasę. Dane będą służyć organizatorowi 
do kontaktu z uczestnikiem konkursu. Emaile bez wyżej wymienionych informacji, anonimowe nie będą 
zakwalifikowane do konkursu. 
7. Do e-maila ze zgłoszeniem pracy konkursowej należy załączyć zgodę rodziców na udział w konkursie. Załącznik nr 1 
do niniejszego regulaminu - KARTA ZGŁOSZENIA DO KONKURSU "WALENTYNKOWY LUTY"  
8. Dane osobowe uczestników pozyskiwane są wyłącznie do celów konkursu.  
9. Naruszenie przez uczestnika konkursu któregokolwiek z warunków konkursu oznaczać będzie nie zakwalifikowanie 
pracy do konkursu i utratę prawa do nagrody. 
10. Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją regulaminu.  
 
Warunki konkursu i nagrody: 

1. Jury powołane przez organizatora spośród przekazanych prac wyłoni laureatów konkursu. 
2. Kryteria oceny prac: zgodność z tematyką, oryginalność, estetyka. 
3. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w dniu 4.03.2022 - wyniki zostaną opublikowane na stronie internetowej 
szkoły, profilu Facebook szkoły oraz profilu Facebook Rady Rodziców SP2 Zalasewo.  
4. Przyznawane będą nagrody rzeczowe przedstawione na plakacie konkursowym w określonych kategoriach. Plakat 
konkursowy jest integralną częścią regulaminu.  
5. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany nagrody na inną. Nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na ich 
równowartość pieniężną. 
6. Rodzic/Opiekun dziecka zobowiązany jest podpisać KARTĘ ZGŁOSZENIA DO KONKURSU "WALENTYNKOWY LUTY" .   
7. W skład Jury konkursu wchodzą przedstawiciele Rady Rodziców oraz Grona Pedagogicznego.  
 
Postanowienia końcowe: 

1. Przekazując zdjęcia prac na konkurs uczestnik zgadza się na ekspozycję pracy na stronie internetowej szkoły oraz 
profilach Facebooku wymienionych w Regulaminie Konkursu.  
2. Biorąc udział w konkursie uczestnik akceptuje jego regulamin. 
3. Regulamin konkursu dostępny będzie na stronie internetowej organizatora. 
4. Organizator zastrzega sobie prawo do: 
- zmiany postanowień regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających 
wpływ na organizowanie konkursu, 
- odstąpienia od organizowania konkursu bez podania przyczyny, 
- nie rozstrzygnięcia konkursu w przypadku zbyt małej ilości przekazanych prac, 
- rozstrzygnięcia w kwestiach nieregulowanych postanowieniami regulaminu. 
 
 



 
 
Załącznik 1.  
 
 
 

KARTA ZGŁOSZENIA DO KONKURSU "WALENTYNKOWY LUTY" 
                                                                  do dnia 28.02 2022 r.  
 
 
Imię, nazwisko uczestnika.............................................................................................. 
Klasa i wiek..................................................................................................................... 
 
Kategoria – właściwe podkreśl 

 Kategoria 1: 0-3  
 Kategoria 2: 4-8  

 
 
Zgoda rodziców/prawnych opiekunów 
Zgadzam się na udział mojego dziecka w konkursie walentynkowym 
"Walentynkowy Luty” oraz publikację jego zdjęcia, imienia i nazwiska, klasy na 
stronie internetowej szkoły, profilu Facebook szkoły oraz profilu Facebook 
Rady Rodziców SP2 w Zalasewie.  
 
 
 
.......................................... 
podpis rodzica/opiekuna 

 
 
*Kartę zgłoszenia do konkursu należy załączyć do wiadomości ze zgłoszeniem pracy do konkursu.  
 

 


