REGULAMIN MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO
„DRZEWO W CZTERECH PORACH ROKU”
1. Organizator: Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi
im. Bohaterów Westerplatte w Koninie – wychowawcy świetlicy.
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2. Cele konkursu:
• utrwalenie charakterystycznych cech pór roku,
• rozwijanie twórczej inwencji plastycznej,
• uwrażliwienie na piękno przyrody,
• rozwijanie umiejętności łączenia różnorodnych materiałów plastycznych.
3. Warunki uczestnictwa:
 uczestnicy konkursu mają za zadanie wykonanie jednej pracy plastycznej na
temat „Drzewo w czterech porach roku”,
 udział w konkursie ma charakter międzyszkolny i jest skierowany dla uczniów
klas I - III oraz klas IV- VIII szkół podstawowych,
 udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu,
 jury będzie oceniać prace w dwóch kategoriach wiekowych
( klasy I - III oraz klas IV- VIII ),
 format prac plastycznych: A3,
 technika wykonania pracy: dowolna,
 nagrody będą przyznawane indywidualnie,
 do prac należy dołączyć kartę uczestnictwa (załącznik nr 1), którą powinien
podpisać rodzic lub osoba uprawniona do reprezentowania dziecka,
 pracę należy podpisać czytelnie z tyłu podając:
 imię, nazwisko, klasę,
 miejscowość,
 nazwę szkoły,
 telefon adres,
 imię i nazwisko opiekuna przygotowującego ucznia do konkursu,
 prace, które nie będą spełniać powyższych wymogów formalnych, nie będą
oceniane.
4. Termin i miejsce nadsyłania prac:
Pracę należy przesłać lub dostarczyć osobiście do 29 marca 2019 roku, na poniższy
adres Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 9
im Bohaterów Westerplatte
ul. Fikusowa 8
62-510 Konin
(z dopiskiem KONKURS PLASTYCZNY – świetlica szkolna)

Prace należy dostarczyć wraz z kartą zgłoszenia ucznia do konkursu (Załącznik nr1).
5. Rozstrzygnięcie konkursu:
Jury wybierze najciekawsze prace indywidualne w dwóch kategoriach wiekowych,
ilustrujące najlepiej temat przewodni „Drzewo w czterech porach roku”. Spośród nich
jury wyłoni troje zwycięzców w każdej kategorii wiekowej. Komisja zastrzega sobie
prawo do przyznania dodatkowych nagród i/lub wyróżnień.
Komisja konkursowa będzie brała pod uwagę:
 zgodność z tematem,
 oryginalność, pomysłowość, kreatywność,
 wartość artystyczna i estetyczna pracy.
6. Ogłoszenie wyników konkursu:
O wynikach konkursu laureaci zostaną poinformowani na stronie internetowej szkoły
www.sp9konin.edu.pl 5 kwietnia 2019 r. Ponadto opiekunowie uczniów, których
prace zostaną wyróżnione, zostaną poinformowani o tym fakcie drogą mailową.
Od werdyktu jury nie przysługuje odwołanie.
7. Nagrody:
Dla zwycięzców przewidziane zostały nagrody rzeczowe. Po zakończeniu konkursu
upominki wraz z pamiątkowymi dyplomami i podziękowaniami zostaną wręczone
osobiście lub przesłane na adres szkoły.
8. Publikacja prac
Wybrane przez jury prace zostaną wykorzystane do stworzenia gazetki pokonkursowej
w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 9 im. Bohaterów Westerplatte
w Koninie. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania zdjęć prac na stronie
internetowej szkoły oraz szkolnym profilu Facebook. Przesłane na konkurs
egzemplarze prac przechodzą na własność organizatora. Udział w konkursie jest
jednoznaczny z wyrażeniem zgody na bezpłatne wykorzystanie nadesłanych prac
konkursowych.
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KARTA ZGŁOSZENIA

DANE PODSTOWOWE NA TEMAT UCZESTNIKA
Imię i nazwisko autora pracy: …………………………………………………………………..
Klasa: …………………………………………………………………………………………...
WYPEŁNIA RODZIC/PRAWNY OPIEKUN
Oświadczam, że zgłoszona do konkursu praca jest wynikiem twórczości własnej uczestnika
i nie narusza praw osób trzecich.
……………………………………………
czytelny podpis rodzica/opiekuna

Wyrażam zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą o Ochronie
Danych Osobowych (Dz.U.Nr.133 pozycja 883) w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia
konkursu oraz na nieodpłatne wykorzystywanie przez organizatora konkursu nadesłanych
prac w dowolnym czasie i formie, dla celów promocyjnych organizatora.
……………………………………………
czytelny podpis rodzica/opiekuna

WYPEŁNIA NAUCZYCIEL
Imię i nazwisko nauczyciela zgłaszającego pracę: ……………………………………………..
Adres e- mail nauczyciela:………………………………………………………………………
Telefon kontaktowy: ……………………………………………………………………………
Pełna nazwa szkoły: ……………………………………….........................................................
…………………………………………………………………………………………………...
Adres szkoły z kodem pocztowym: …………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………..
Adres e-mail szkoły: ……………………………………………………………………………

……………………………………
miejscowość, data

………………………………….
czytelny podpis nauczyciela

