
REGULAMIN
MIĘDZYŚWIETLICOWEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO

DLA KLAS I-III
„Moja Babcia, Mój Dziadek”

1) Organizator 

Organizatorem konkursu jest p. Katarzyna Dzimira – wychowawca świetlicy w Szkole
Podstawowej Nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Polkowicach.

2) Cel konkursu 

Cele konkursu to:

– wychowanie dzieci w duchu szacunku wartości rodzinnych,
– nadanie należnej rangi Świętu Babci i Dziadka,
– rozwijanie wyobraźni twórczej,
– poznanie różnych technik plastycznych,
– doskonalenie sprawności manualnej.

3) Temat pracy 

Uczniowie maja za zadanie wykonać indywidualna pracę plastyczna (format A4 lub A3)
przedstawiajaca (do wyboru A, B lub C):

A) portret swojej babci lub swojego dziadka,

B) zainteresowania swojej babci lub zainteresowania swojego dziadka,

C) dzień z przeszłości spędzony wspólnie z babcia lub dzień z przeszłości spędzony wspólnie
z dziadkiem, lub dzień z przeszłości spędzony wspólnie z babcia i dziadkiem.

4) Uczestnicy konkursu

Uczniowie klas I-III uczęszczajacy do polkowickich szkół podstawowych.



5) Wymogi techniczne pracy 

Technika pracy konkursowej: praca wykonana samodzielnie przy zastosowaniu dowolnie
wybranych technik plastycznych (rysowanie, malowanie, wydzieranie, wycinanie itp.).
Konkurs nie obejmuje prac przestrzennych. 

Format A4 lub A3.

6) Termin konkursu 

Rozpoczęcie konkursu: 10 stycznia 2023 r. Termin zgłoszenia prac: do 19 stycznia 2023 r.
Ogłoszenie wyników: 24 stycznia 2023 r. 

7) Wymogi formalne uczestnictwa w konkursie 

Każdy uczestnik konkursu może zgłosić nie więcej niż jedna samodzielnie przygotowana pracę.
Dozwolone sa wyłacznie zgłoszenia indywidualne. Wszyscy uczestnicy musza wypełnić i dołaczyć
formularz zgłoszeniowy, stanowiacy załacznik nr 1 do niniejszego regulaminu. 

Formularz zgłoszeniowy musi zostać podpisany przez prawomocnego opiekuna (opiekunów)
uczestnika (tzn. rodziców lub opiekunów prawnych), co stanowić będzie zgodę na udział
w konkursie oraz zgodę na postanowienia zawarte w niniejszym regulaminie. 

Prace do których nie dołaczono podpisanych formularzy zgłoszeniowych, nie będa brane pod
uwagę. Pracę należy podpisać na odwrocie pełnym imieniem, nazwiskiem, klasą i placówką autora.

Pracę oraz formularz zgłoszeniowy należy: 

- złożyć w sali nr 005 (świetlica szkolna, Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego
w Polkowicach, do 19 stycznia 2023 r. włacznie).

Prace przechodza na własność organizatora konkursu.

8) Wyłonienie zwyciezcow 

Komisja konkursowa składajaca się z nauczycieli Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Kornela
Makuszyńskiego w Polkowicach, spośród zgłoszonych prac wybierze 3 najlepsze prace (I, II oraz
III miejsce).

Ocenie będa podlegać: pomysłowość, estetyka wykonania, zastosowane techniki plastyczne, wkład
pracy ucznia, samodzielność.

Dla laureatów przewidziano atrakcyjne nagrody. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymaja dyplomy
za udział w konkursie.

9) Wymogi prawne 

Dane osobowe uczestników będa wykorzystane wyłacznie w celu wyłonienia zwycięzcy
i przyznania nagrody. Poprzez podanie danych osobowych oraz podpisanie formularza zgłoszenia
uczestnik oraz jego rodzic lub opiekun (przedstawiciel ustawowy uczestnika) wyrażaja zgodę na
przetwarzanie tych danych przez organizatora w celu wyżej wskazanym oraz opublikowanie
imienia i nazwiska uczestnika jako autora pracy. 



Załacznik nr 1  

Formularz zgłoszeniowy 

Ja/My*, niżej podpisany/a/ni (imię i nazwisko opiekuna/opiekunów)..................................................
..............................................................................................................................będacy rodzicem/ami
lub występujacy w charakterze opiekuna prawnego dziecka/podopiecznego* (imię i nazwisko 
uczestnika konkursu): ............................................................................................................................
lat ........................ucznia/uczennicy klasy......... Szkoły Podstawowej..................................................
…............................................................................................................................................................

niniejszym wyrażam/y zgodę na jego/jej udział w konkursie plastycznym „Moja Babcia, Mój
Dziadek” oraz oświadczam/y, że zapoznałem/am/liśmy się z regulaminem konkursu i go
akceptuję/akceptujemy, a w szczególności: 

- poświadczamy, że praca zgłoszona do konkursu została wykonana samodzielnie przez
dziecko/podopiecznego*, nie narusza praw stron trzecich, a prawa autorskie do w/w pracy nie
podlegaja żadnym ograniczeniom; 

- wyrażam/y zgodę na upublicznienie w jakikolwiek sposób, w zwiazku z uczestnictwem
w konkursie, jego/jej imienia i nazwiska, wizerunku oraz pracy własnej; 

- przyjmuję/emy do wiadomości oraz zgadzam/y się, że prawo własności oraz prawa autorskie
zwiazane ze zgłoszona praca przechodza bezpłatnie na własność organizatora konkursu; 

- przyjmuję/emy do wiadomości oraz wyrażam/y zgodę na przetwarzanie przez organizatora badź
podmiot przez niego wskazany danych osobowych podanych w niniejszym formularzu
zgłoszeniowym w celach zwiazanych z konkursem. Dane osobowe podawane sa dobrowolnie ze
świadomościa o przysługujacym prawie do ich poprawy, zmiany lub usunięcia z bazy; 

- przyjmuję/emy do wiadomości oraz zgadzam/y się, że organizatorowi przysługuje prawo
do zatrzymania oryginału pracy zgłoszonej do konkursu. 

Miejscowość, data: ............................................................... 

Czytelny podpis:.................................................................... 

*Niepotrzebne skreślić 


