
GMINNY KONKURS PLASTYCZNY „MÓJ WYMARZONY DZIEŃ 

DZIECKA” 

 

 

REGULAMIN KONKURSU: 

 

I. Organizator konkursu:  

nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej Szkoły Podstawowa im. Jana Tryby w Węsiorach. 

 

II. Konkurs skierowany jest do: 

uczniów klas I-III szkół podstawowych z Gminy Sulęczyno.  

 

III. Celem konkursu jest : 

– rozwijanie uzdolnień plastycznych, wrażliwości artystycznej dzieci,  

– kształtowanie umiejętności stosowania i łączenia różnorodnych technik plastycznych, 
– pobudzenie twórczej wyobraźni dziecka, 

– możliwość zaprezentowania uzdolnionych dzieci na szerszym forum, 

– promowanie edukacji plastycznej w środowisku międzyszkolnym. 

 

IV. Zasady ogólne: 

Wymogi techniczne - format pracy A3, lub A4; 

Technika wykonania pracy – dowolna, płaska według inwencji i pomysłowości dzieci. 

Wymogi formalne na etapie szkolnym - prace muszą być wykonane samodzielnie przez dzieci, 

pod kierunkiem rodziców (opiekunów) lub z niewielką ich pomocą. Osoby chcące wziąć udział 

w konkursie mogą zgłosić jedną pracę. Dozwolone są wyłącznie zgłoszenia indywidualne. 

Prace przedstawione do Konkursu Gminnego winny być wyłonione drogą konkursu 



wewnątrzszkolnego. 

Wymogi formalne na etapie gminnym – każda szkoła może zgłosić maksymalnie trzy prace. 

Prace zgłoszone do konkursu nie mogą naruszać praw autorskich. Każda praca musi być 

opisana w następujący sposób: 

 

– Imię i nazwisko dziecka; 

– Klasa, 

– Szkoła oraz nr kontaktowy.  

 

Prace nieopisane nie będą brane pod uwagę. 

Prace należy dostarczyć bądź przesłać na adres organizatora: 

 

Szkoła Podstawowa im. Jana Tryby  

Węsiory, ul. Kartuska 1 

83-320 Sulęczyno 

 

lub drogą mailową na adres: 

szkolawesiory@wp.pl 
 

Prace przyjmowane będą do dnia 03.06.2020 r. (uwzględniona będzie data dostarczenia pracy). 

Prace zgłoszone po terminie nie będą brane pod uwagę. 

W sprawach nie objętych regulaminem decyduje Organizator konkursu. 

 

V. Kryteria oceny prac 

Prace będą oceniane pod względem: 

– zgodności z tematem; 

– walorów artystycznych i estetycznych; 

– różnorodności wykorzystania materiałów;  

– pomysłowości; 

– oryginalności prac; 

– samodzielności wykonania. 

 

VI. Jury – wyłonienie zwycięzców. 

Oceny prac konkursowych dokona komisja powołana przez organizatorów. Jej decyzje są 

ostateczne i nieodwołalne. 

Wszyscy autorzy dostarczonych prac otrzymają dyplomy uczestnictwa. 

Autorzy trzech najlepszych prac otrzymają nagrody. Lista osób nagrodzonych zostanie 

zamieszczona na stronie internetowej oraz Facebooku szkoły:  

 

http://www.szkolawesiory.pl/konkursy/ 
 

Laureaci konkursu zostaną poinformowani, zgodnie z danymi kontaktowymi podanymi na 

metryczce. 

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 09.06. 2020 roku, a przekazanie nagród nastąpi 10 

czerwca 2020 roku. 

Termin konkursu może ulec zmianie z przyczyn niezależnych od organizatora, o czym 

zobowiązuje się powiadomić uczestników konkursu. 

Prace dostarczone na konkurs przechodzą na własność Organizatora. 

 

http://www.szkolawesiory.pl/konkursy/


VII. Przetwarzanie danych osobowych. 

Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych 

osobowych nagrodzonych osób. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na nieodpłatne 

wykorzystywanie prac przez organizatora konkursu. Zgłoszenie pracy do konkursu jest 

równoznaczne z uznaniem warunków Regulaminu Konkursu i jego zaakceptowaniem oraz 

wyrażenie zgody na publikowanie danych osobowych i wizerunku, zgodnie z ustawą o ochronie 

danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych Dz.U z 2014 r. poz.1182. 

Administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest Szkoła Podstawowa im. Jana 

Tryby w Węsiorach. 

 

Organizatorzy: 
Renata Gronda (608-673-162) 
Dominika Kreft (691-096-674) 
 


