
REGULAMIN UDZIAŁU W SZKOLNYM KONKURSIE

PLASTYCZNYM DLA WYCHOWANKÓW ŚWIETLICY SZKOLNEJ

„MÓJ ZWIERZ- MÓJ PRZYJACIEL”

§ 1

Postanowienia ogólne

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

pt. ,,Mój zwierz- Mój przyjaciel”.

2. Organizatorem Szkolnego Konkursu jest świetlica w Szkole

Podstawowej nr 2 w Zalasewie.

3. Koordynatorami konkursu są:

Izabela Kiełbasa

Kinga Kujawa

Karolina Marcinkowska

Współorganizatorami są wychowawcy świetlicy szkolnej.

4. Wykonane prace należy przynieść do świetlicy głównej (parter) lub świetlicy górnej
(sala korekcyjna).

Termin składania prac : do 10.06.2022 w świetlicy dolnej lub górnej

§ 2

Cele Konkursu:

● rozwijanie zmysłu plastycznego i artystycznego;
● kształcenie wrażliwości oraz umiejętności współżycia ze zwierzętami ;
● kreatywne spędzanie wolnego czasu;
● afirmacja przyrodą i naturą;
● rozwijanie postaw prozdrowotnych i proekologicznych u uczestników konkursu;
● rozbudzanie inwencji twórczej i kreatywności autorów zdjęć;
● rozwój nowych zainteresowań;



● współpraca środowiska szkolnego ze środowiskiem lokalnym.

§ 3

Warunki uczestnictwa:

1. Konkurs adresowany jest do wychowanków świetlicy szkolnej z klas 1-3.

2. Zadaniem uczniów przystępujących do konkursu jest wykonanie zdjęcia

swojego pupila

3. Każdy autor może zgłosić maksymalnie 1 fotografie swojego zwierzęcia.

4. Format pracy – Każdy uczestnik może przynieść jedno zdjęcie o

wymiarach  (10x15cm), wydrukowane i wycięte lub wywołane. Prace

wykonane w innym formacie nie będą oceniane.

5. Użyte zdjęcia mogą być czarno- białe lub barwne.

4. Praca powinna odpowiadać na hasło konkursu “Mój zwierz- Mój przyjaciel” .

5. Fotografia złożona na Konkurs musi być pracą wykonaną samodzielnie przez ucznia.

6. Prace przyniesione po terminie nie będą brały udziału w Konkursie.

7. Prace należy dostarczyć osobiście do świetlicy górnej lub dolnej.

8. Poprzez dostarczenie pracy rodzice/opiekunowie wyrażają zgodę na: wzięcie

udziału ucznia w konkursie na warunkach określonych w niniejszym regulaminie,

przetwarzanie danych osobowych uczestnika w zakresie niezbędnym dla

przeprowadzenia konkursu, opublikowanie imienia i nazwiska uczestnika-

niezbędne do ogłoszenia wyników konkursu. Udział w Konkursie jest



jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem praw autorskich w celach publikacji

zdjęć na stronie internetowej szkoły oraz poprzez media społecznościowe.

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

10. Praca powinna być opatrzona kartą informacyjną zamocowaną z tyłu fotografii.
Powinna ona zawierać dane uczestnika: imię, nazwisko, klasę.

11. Uczestnicy Konkursu otrzymają dyplomy, dla zwycięzców przewidziane są nagrody.

12. O wynikach Konkursu uczestnicy zostaną niezwłocznie powiadomieni poprzez
facebook szkolny i stronę internetową dnia 20.06.2022.

13. Wszelkie pytania, czy wątpliwości należy kierować na adres mailowy

koordynatorów:

Izabela Kiełbasa (ikielbasa@spzalasewo.pl)

Kinga Kujawa (kkujawa@spzalasewo.pl);

Karolina Marcinkowska (kmarcinkowska@spzalasewo.pl)

§ 4

Ocena prac konkursowych:

1. O wyłonieniu trzech laureatów Konkursu na poziomie klas 1,2 oraz 3 decyduje Jury
powołane przez Koordynatorów.

2. W skład Jury wejdą:

-p. Izabela Kiełbasa- wychowawca świetlicy.

-p. Anna Kaliszan- wychowawca świetlicy,

-p. Karolina Marcinkowska- koordynator, wychowawca świetlicy,

- p. Kinga Kujawa- koordynator- wychowawca świetlicy,

- p. Joanna Napierała- wychowawca świetlicy,

3. Jury pod uwagę weźmie:

• Interpretacja tematu,



• kreatywność

• oryginalność,

• zgodność z formą i zapisami regulaminu.

4. Prace będą oceniane na trzech poziomach: klasy I, klasy II, klasy III .

5. Decyzje jury konkursowego są ostateczne.

§ 5

Ogłoszenie wyników Konkursu:

1. Wyniki zostaną ogłoszone 20.06.2022 r.

2. O wynikach Konkursu uczestnicy zostaną niezwłocznie powiadomieni poprzez
facebook szkolny i stronę internetową

§ 6

Postanowienia ogólne:

1. Niniejszy Regulamin jest jedynym i wyłącznym dokumentem określającym zasady i
warunki
prowadzenia konkursu dla wychowanków świetlicy klas 1, 2 i 3 ze Szkoły
Podstawowej nr 2 w Zalasewie.

§ 7

Informacje dodatkowe:

1. Wszelkie decyzje dotyczące przebiegu konkursu podejmuje Organizator. Decyzje
organizatora, co do przyznania określonych miejsc, jakie zajmą uczniowie w
konkursie- są nieodwołalne.

2. Po zakończeniu konkursu wszystkie prace zostaną przekazane do wychowawców
klas, którzy dokonają zwrotu prac uczniom. W przypadku braku odebrania pracy
przez ucznia właścicielem pracy zostaje Organizator.


