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REGULAMIN 

MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO 

DLA UCZNIÓW KLAS 1-3 SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 

UCZĘSZCZAJĄCYCH DO ŚWIETLIC SZKOLNYCH 

„ ” 

ORGANIZATOR:  

Świetlica szkolna przy Szkole Podstawowej nr 3 

im. Henryka Sienkiewicza w Ełku  

CELE KONKURSU: 

 Promowanie wiedzy na temat Dnia Edukacji Narodowej. 

 Pobudzenie i rozwój inwencji twórczej uczestników. 

 Wdrażanie do samodzielnej pracy. 

 Inspirowanie do poszukiwań oryginalnych rozwiązań w dziedzinie 

plastyki. 

 Rozwijanie uzdolnień artystycznych. 

 Profilaktyka bezpiecznego spędzania czasu wolnego. 

ZASADY KONKURSU: 

1. Konkurs skierowany jest do uczniów klas 1-3 szkół podstawowych 

uczęszczających do świetlicy szkolnej. 
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2. Konkurs ma charakter indywidualny. Każdy uczestnik może złożyć tylko 

jedną pracę. 

3. Zadanie konkursowe polega na wykonaniu pracy przestrzennej zgodnie 

z poniższymi wytycznymi: 

 materiały: różne masy /solna, modelina, glina, itp./, wstążki, 

materiał, filc, papier, włóczka, drewno, materiały z recyklingu oraz 

surowce pozwalające osiągnąć efekt przestrzenny. Nie wolno używać 

elementów gotowych, dostępnych w sklepach. 

 technika: szycie, wyszywanie, szydełkowanie, papieroplastyka, 

modelowanie z mas, klejenie, wyplatanie, techniki mieszane 

pozwalające uzyskać efekt przestrzenny. 

 format: wykonany kwiat lub bukiet powinien zmieścić się 

w przedziale 20-30 cm wysokości. 

4. Warunkiem udziału w konkursie jest dostarczenie 

pracy z dołączoną metryczką /imię, nazwisko, klasa, 

szkoła/ wykonaną wg wzoru i wypełnioną pismem 

drukowanym oraz czytelnie uzupełnionego formularza 

zgłoszeniowego stanowiącego załącznik do niniejszego 

regulaminu. 

 

Powyższą metryczkę należy trwale połączyć z pracą  

(np.: przymocować za pomocą kleju, sznurka, 

zszywacza biurowego).  

Opisaną pracę i kartę zgłoszenia prosimy umieścić 

razem w pudełku lub woreczku foliowym. 

 

5. Prace należy zostawić w wystawionym pojemniku w holu Szkoły 

Podstawowej nr 3 im. Henryka Sienkiewicza w Ełku przy ul. 

Grodzieńskiej 1. 
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6. Termin dostarczania prac: do 8 października 2021 (piątek). 

7. Organizator konkursu powoła komisję konkursową, która oceni prace 

plastyczne biorąc po uwagę: 

 zgodność z wytycznymi, 

 estetykę pracy,  

 pomysł/oryginalność, 

 pracochłonność. 

8. Informacja o wynikach konkursu zostanie przekazana pocztą elektroniczną 

do każdej szkoły. 

9. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie rozstrzyga 

Organizator. 

PRAWA AUTORSKIE: 

1. Prace konkursowe przechodzą na własnością Organizatora, który zastrzega 

sobie możliwość ich publikowania. 

2. Uczestnik przystępując do konkursu wyraża zgodę na rozpowszechnianie, 

przystosowanie i publikowanie pracy oraz na jej zwielokrotnianie 

jakąkolwiek techniką i w dowolnym celu. 

3. Uczestnik wyraża zgodę na publiczne wystawianie pracy oraz jej 

wykorzystywanie w środkach masowego przekazu przez Organizatora. 
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FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

 

MIĘDZYSZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY  

DLA DZIECI ŚWIETLICOWYCH ZE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 

 „ ”

Uczestnik: 

imię i nazwisko          

  ______________________________________________________ 

klasa/szkoła           

  ______________________________________________________ 

 

1. Oświadczam, że załączona praca została wykonana przez zgłaszanego przeze 

mnie uczestnika samodzielnie i jest on jej jedynym autorem. 

2. Oświadczam, że zapoznałem/łam się z Regulaminem konkursu i wyrażam zgodę 

na udział w konkursie zgodnie z określonymi w nim warunkami. 

3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Szkołę Podstawową nr 3 im. Henryka 

Sienkiewicza w Ełku wyżej wymienionych danych osobowych zgłaszanego przeze 

mnie uczestnika, zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 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). 

 

.............................…...………………………………………………… 
data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego uczestnika 


