
REGULAMIN KONKURSU  

I Konkurs Plastyczny „Listopadowy pejzaż” 
dla uczniów z oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych i przedszkoli 

 

I. ORGANIZATOR :  

 Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Psarach 

ul. Główna 40 

51-180 Psary 

tel. 71 387 86 92 

 koordynator  konkursu:  Dorota Kasprzak-Suwaj 

dorotaks@poczta.onet.pl 

tel. 888 173 173 

 

II. ADRESACI: 

 dzieci 6-cio letnie z oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i przedszkoli (klasy 

zero), z terenu Powiatu Trzebnickiego. 

 

III. CELE KONKURSU: 

 rozwijanie kreatywności oraz wrażliwości artystycznej dzieci; 

 pobudzanie fantazji i wyobraźni twórczej; 

 poszerzanie wiedzy o porach roku i zmianach zachodzących w przyrodzie; 

 zachęcanie do obserwacji zjawisk pogodowych; 

 popularyzacja działań plastycznych z zakresu różnych technik plastycznych. 

 

IV. WARUNKI UCZESTNICTWA: 

 praca konkursowa stanowi samodzielną wypowiedź uczestnika na temat konkursu; 

 praca wykonana indywidualnie (prace zbiorowe nie będą oceniane); 

 praca może być wykonana dowolna techniką plastyczną płaską w formacie maximum A3 np.: 

kredki, pastele (zabezpieczone fiksatywą), farby (akwarela, akryl, tempera, plakatowa, gwasz), 

pastele olejne, techniki graficzne (bez grafiki komputerowej), kolaż, techniki mieszane; 

 każda placówka może zgłosić do konkursu maksymalnie 5 prac; 

 do pracy (na odwrocie) musi być przyklejona, wypełniona w całości DRUKOWANYMI  

LITERAMI karta zgłoszeniowa; 

 podpisanie przez opiekuna prawnego karty zgłoszeniowej jest równoznaczne z wyrażeniem 

przez niego zgody na udział osoby małoletniej w konkursie; 

 prace dostarczone po terminie nie będą oceniane przez jury;  

 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia nadsyłanych prac powstałe w 

wyniku transportu. W związku z tym zaleca się troskliwe ich opakowanie (sztywne kartony); 

 prace złożone, uszkodzone i pogięte nie będą oceniane; 

 prace przesyłane są na koszt i ryzyko własne uczestnika. 

 

 

 



V. KRYTERIA OCENY: 

 zgodność z tematem; 

 interpretacja własna tematu; 

 walory artystyczne; 

 kompozycja. 

 

VI. SPOSÓB PRZEPROWADZENIA KONKURSU: 

 oceny prac dokona obiektywne jury powołane przez organizatora, które wyłoni trzy pierwsze 

miejsca, uhonorowane nagrodami; 

 Jury zastrzega sobie prawo (w wyjątkowych sytuacjach) do nieprzyznania nagrody głównej lub 

ogłoszenia kilku miejsc ex aequo lub wyróżnień; 

 nagrody wręczane będą na uroczystym wernisażu otwierającym wystawę pokonkursową w 

Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Psarach. 

 

VII. PRZEBIEG KONKURSU - TERMINY: 

 dostarczenie lub nadesłanie prac: do 26.11.2018 (decyduje data wpłynięcia pracy!) na adres 

organizatora, z dopiskiem „Konkurs plastyczny” 

 

 rozstrzygniecie konkursu i podanie wyników: 4.12.2018 po godzinie 16.00, protokół zostanie 

umieszczony na stronie sosowa.pl; 

 wręczenie nagród: 14.12.2018. Nauczyciele, pod opieką których wykonane zostały 

nagrodzone prace, poinformowani zostaną telefoniczne lub mailowo oraz zaproszeni wraz z 

autorami prac na uroczyste wręczenie nagród. 

 

VIII. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH: 

 Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników jest Szkoła 

Podstawowa w Psarach im. Jana Pawła II, ul. Główna 40 51-180 Psary; 

 dane osobowe przekazane Organizatorowi przez Uczestników niniejszego Konkursu będą 

przez niego przetwarzane w celu: 

 a) realizacji Konkursu, 

 b) wyłonienia zwycięzców Konkursu, 

 c) wręczenia nagród. 

 podanie danych osobowych jest koniecznością udziału pracy w konkursie; 

 każdy Uczestnik Konkursu posiada prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich 

poprawiania; 

 Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na opublikowanie swojego imienia, nazwiska i wizerunku 

jako uczestnik Konkursu na stronie Organizatora www.sppsary.edupage.org 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

IX.  KARTA ZGŁOSZENIOWA  

 

Konkurs Plastyczny „Listopadowy pejzaż” 

DANE AUTORA PRACY 

Imię i nazwisko …………………………………………………….……………………….…. 

Wiek ………………………………………………………………………………………………… 

PRACA KONKURSOWA 

Tytuł ……………………………………………………………………………………………………. 

Technika ……………………………………………………………………………………………… 

OPIEKUN ARTYSTYCZNY LUB OSOBA KONTAKTOWA (opcjonalnie) 

Imię i nazwisko ……………………………………………………………………….………………………. 

Telefon ……………………………………………………………. 

E-mail ……………………………………………………………… 

PLACÓWKA 

Nazwa, adres ……………………………………………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Telefon  i Email …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Podpisanie karty zgłoszeniowej jest równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem treści 

Regulaminu Konkursu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez 

Organizatora konkursu.  

 

       …….…………………………. 

Data i podpis  

 


