
                                                                                 

 

                               

                                      Regulamin gminnego konkursu plastycznego 

„ŚWIAT NA NIEBIESKO” organizowanego z okazji Światowego Dnia Świadomości Autyzmu. 

1. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Pisanicy. 

2. Konkurs jest organizowany w ramach Światowego Dnia Świadomości Autyzmu. 

3. Głównym celem konkursu jest: 

-przybliżenie dzieciom/uczniom problematyki autyzmu oraz kształtowanie postaw 

zrozumienia i tolerancji wobec osób z autyzmem, 

-rozwijanie wyobraźni i aktywności twórczej dzieci/uczniów, 

-kształtowanie u dzieci/uczniów twórczego myślenia i umiejętności wyrażania 

własnych uczuć i emocji, 

-integracja osób niepełnosprawnych i pełnosprawnych. 

4. Konkurs skierowany jest do dzieci z przedszkola ,,0”, uczniów klas 



I-III i uczniów klas IV- VI oraz VII-VIII. 

5. Zadaniem konkursu jest przygotowanie pracy plastycznej pod tytułem ,,ŚWIAT NA NIEBIESKO”. 

6. Technika pracy plastycznej – dowolna. 

7. Format pracy A4 lub A3. 

8. Prace na Konkurs muszą być pracami indywidualnymi i własnymi nigdzie 

wcześniej niepublikowanymi. 

9. Organizator nie dopuszczają możliwości składania prac zbiorowych oraz grupowych. 

10. Każdą pracę plastyczną zgłoszoną do konkursu należy na jej odwrocie opisać: 

tytuł pracy, nazwa szkoły, imię i nazwisko autora, klasa, imię i nazwisko nauczyciela 

( załącznik 1). 

11. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest przekazanie pracy plastycznej wraz z wypełnioną 

kartą zgłoszenia stanowiącej załącznik regulaminu (załącznik nr 1). 

12. Prace należy składać w Szkole Podstawowej w im. Jana Pawła II w Pisanicy w sali 7  u p. Sylwii 

Świderskiej bądź w sekretariacie szkoły. 

-prace konkursowe należy dostarczyć tak, aby nie uległy zniszczeniu, 

najlepiej w koszulce lub kopercie, 

- organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia prac. 

13. Termin składania prac mija 28 marca 2023 r. 

14. Prace niespełniające warunków regulaminu konkursu nie będą rozpatrywane przez Komisję 

konkursową. 

15. Prace będą oceniane w czterech kategoriach: 

-Przedszkole ,,0’’ 

- Szkoła Podstawowa klasy I-III 

- Szkoła Podstawowa klasy IV-VI 

- Szkoła Podstawowa klasy VI-VIII 

16. Komisja konkursowa wybierze 3 najlepsze prace w każdej kategorii, przyznając 

I, II, III miejsce. 

17. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo innego podziału nagród. 

18. Komisja konkursowa oceniać będzie: 



- poprawność merytoryczną, 

- estetykę i jakość wykonania, 

- ujęcie tematu (ciekawe, nietypowe uchwycenie tematu), 

-oryginalność. 

19. Organizatorzy dopuszczają możliwość nieprzyznawania nagród w poszczególnych kategoriach 

lub przyznanie wyróżnień. 

20. Decyzja Komisji konkursowej jest ostateczna. 

21. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły oraz na szkolnej wystawie.  

22. Prace konkursowe zostaną zaprezentowane na wystawie szkolnej w dniu 04.04.2022r. podczas 

obchodów oraz na stronie szkoły. 

23. Organizator konkursu uhonoruje laureatów nagrodami rzeczowymi oraz dyplomami. 

24. Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo do: 

-nie oceniania prac, które wpłynęły po terminie zgłoszeń, 

-są niezgodne z tematyką konkursu lub zostały złożone w formie i formacie innym niż 

przewidziany w niniejszym regulaminie. 

25. Uczestnik, zgłaszając się do konkursu oświadcza, iż przysługują mu wyłączne 

i nieograniczone prawa autorskie do dostarczonych prac plastycznych. Ponadto oświadcza, 

że wyraża zgodę na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie nagrodzonych prac plastycznych. 

Uczestnik konkursu oświadcza, że wyraża zgodę na opublikowanie jego imienia, nazwiska 

oraz nazwy szkoły/przedszkola do którego uczęszcza uczestnik Konkursu w materiałach 

promocyjnych związanych z konkursem, w wydawnictwach oraz na stronach internetowych. 

Organizatora. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące 

zgody na przetwarzanie przez organizatora konkursu ich danych osobowych na potrzeby 

konkursu .(Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia  

2016r.w sprawie ochrony osób fizycznych  w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w  

sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(ogólne  

rozporządzenie o ochronie danych ,,RODO”). 

 

                                                                                                        Życzymy powodzenia! 



 

 


