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REGULAMIN KONKURSU 

Celem konkursu jest: 

� Propagowanie kultury i sztuki wśród dzieci i młodzieży; 

�  Wzmacnianie poczucia tożsamości narodowej; 

�  Przybliżenie uczniom legend, wydarzeń związanych z historią Polski oraz znanych postaci 

 i miejsc związanych z naszą Ojczyzną; 

�  Odkrywanie i inspirowanie młodych, dziecięcych talentów; 

� Rozwijanie uzdolnień plastycznych, wyobraźni, kreatywności i wrażliwości artystycznej   

oraz sprawności manualnej u dzieci i młodzieży; 

� Stworzenie możliwości prezentacji prac dzieci uzdolnionych plastycznie; 

� Rozwijanie zainteresowań plastycznych, wrażliwości estetycznej, aktywności twórczej 

pobudzanie wrażliwości na piękno otaczającego świata; 

� Zdobywanie doświadczenia w zakresie twórczości plastycznej; 

ZASADY I WARUNKI UCZESTNICTWA W  KONKURSIE: 

1. Organizator konkursu: Szkoła Podstawowa w Zalasiu. 

2. Konkurs jest organizowany pod honorowym patronatem Wójta Gminy Łyse. 

3. Adresaci konkursu: uczniowie Szkół Podstawowych i Gimnazjum z terenu Gminy Łyse. 

TEMATYKA I WYMAGANIA: 

1. Tematem konkursu jest wykonanie pracy plastycznej pt. „LEGENDY POLSKIE”. Tematyka pracy 

plastycznej powinna nawiązywać do legendy związanej z Polską. 

2. Praca powinna być wykonana w dowolnej technice płaskiej ( jednak bez używania plasteliny  

i materiałów sypkich, nietrwałych itp.).  

3. Format pracy: A 4, papier techniczny 

4. Każda praca powinna zawierać z tyłu metryczkę, zawierającą następujące informacje: tytuł 

prezentowanej legendy,  imię i nazwisko autora pracy, nazwę szkoły i klasę, do której uczeń uczęszcza, 

imię i nazwisko opiekuna. 

5. Uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jedną pracę. 

6. Nadesłane prace nie mogą być wcześniej publikowane, ani nagradzane w innych konkursach. 

7. Zgłoszenie pracy na konkurs jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na  publikację danych 

osobowych i przekazaniem praw autorskich do nich na rzecz Organizatora oraz do prezentacji 

zwycięskich zdjęć prac na stronie internetowej Szkoły Podstawowej w Zalasiu.  

Dane osobowe uczestników będą wykorzystane wyłącznie w celu wyłonienia zwycięzców. 

8. Prace zniszczone, nieopatrzone danymi i niezgodne z regulaminem nie będą oceniane. Treść 

niniejszego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej szkoły http://spzalas.isq.pl oraz na stronie 

Gminy Łyse. 



9. Prace zamknięte w kopercie z dopiskiem - Konkurs plastyczny „LEGENDY POLSKIE” należy 

składać w sekretariacie szkoły lub odpowiednio zabezpieczone przesłać pocztą na adres: Szkoła 

Podstawowa w Zalasiu, Zalas 1, 07-438 Zalas. 

KRYTERIUM OCENY PRAC: 

1.Oceniając prace jury będzie brało pod uwagę: 

� zgodność z tematem 

� ciekawą interpretację proponowanego tematu 

� pomysłowość i inwencję twórczą, walory artystyczne i estetyczne. 

2.Prace oceniane będą w III kategoriach wiekowych: klas I - III; IV-VI; VII- VIII i gimnazjum. 

TERMIN TRWANIA KONKURSU: 

Konkurs plastyczny trwa od 26.03.2019r. do 17.04.2018r. 

NAGRODY 

1. Z każdej kategorii konkursowej zostaną wyłonione trzy pierwsze miejsca (I, II i III), które będą 

uhonorowane nagrodami. Jury zastrzega sobie prawo, w wyjątkowych sytuacjach, do nieprzyznania 

nagrody głównej lub ogłoszeniu kilku miejsc ex aequo. 

2. Jury ma prawo do przyznania wyróżnień. 

3. Decyzja jury jest ostateczna i niepodważalna. 

4. Nagrody wręczone będą w czasie trwania uroczystości z okazji NARODOWEGO CZYTANIA 

LEGEND POLSKICH na terenie Szkoły Podstawowej w Zalasiu w dniu 25.04.2019r. 

5. Ostateczne decyzje dotyczące rodzaju i ilości przyznanych nagród należą do Organizatora. 

6. Informacje o wynikach konkursu i nagrodzonych autorach dostępne będą na stronie internetowej 

szkoły. 

POSTANOWIENIA KO ŃCOWE:  

1. Prace plastyczne uczestników przechodzą na własność Organizatora konkursu. 

2 Nagrody należy odebrać osobiście bądź za pośrednictwem upoważnionej osoby dorosłej w dniu 

rozdania nagród. Ostateczny termin odbioru nagród mija 30 kwietnia 2019 r. 

4.Informacji na temat konkursu udzielamy pod numerem tel : 508116857 

 

Organizatorzy konkursu:    
Marzena Pliszka, Krystyna Ogniewska, 

Sławomir Janowski 
 

 
 
 
 
 
 

 
 



Załącznik nr 1 
 

 
KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA GMINNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO 

 

„LEGENDY POLSKIE” 
 

Tytuł przedstawionej legendy: 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

Imię i nazwisko ucznia: 
 

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

 
Klasa  

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

 
 

Nazwa szkoły 
 

……………………………………………………………………………………………… 
 
 

Adres szkoły 
 

………………………………………………………………………………………………… 
 
 

Imię i nazwisko nauczyciela/opiekuna 
 

…………………………………………………………………………………………… 
 
 

Kontakt telefoniczny nauczyciela 
 

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

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w karcie zgłoszenia przez  
organizatora konkursu w celach wynikających z regulaminu tego konkursu zgodnie z ustawą  

z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000). 
Wyrażam zgodę na publikację wizerunku mojego dziecka w relacjach z przebiegu konkursu  

w mediach oraz materiałach promocyjnych organizatora. 

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

Podpis rodzica/prawnego opiekuna 

 
 
 

 
 


