
REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

„PEJZAŻ W JESIENNEJ SZACIE ”

27.09.2018r.-30.10.2018r.

 

§ 1 

Cele Konkursu

      Celem konkursu  jest:

 1.    Rozwój umiejętności plastycznych wśród dzieci i młodzieży.

2.    Kształtowanie wyobraźni dzieci i młodzieży i kształtowanie inwencji twórczej.

3.Kształtowanie  wrażliwości i umiejętności patrzenia na piękno przyrody.

4.   Możliwość prezentacji prac uczniów lokalnej społeczności . 

.

§ 2

Organizator Konkursu

 

1.    Organizatorem  Konkursu  Zespół  Szkół  Specjalnych  i  Biblioteka  Publiczna  w 
Dzielnicy  Wawer  m.  st.  Warszawy  ,Wypożyczalnia  nr.82  w  Miedzeszynie  ul. 
Agrestowa 1

 

§ 3

Założenia organizacyjne

1.Konkurs zostanie przeprowadzony za pośrednictwem, szkół specjalnych podstawowychi 

gimnazjalnych w następujących kategoriach :

 1.Klasy I-III

2.Klasy IV-VI

3.Klasy VI-VIII

4.Klasa gimnazjalna 

  



2.    Prace  nadesłane  na  Konkurs  muszą  być  pracami  własnymi,  nigdzie  wcześniej 

niepublikowanymi. 

3.    Prace powinny być wykonane w następujących technikach plastycznych: 

 

pastele

farby plakatowe

tempera 

pisaki

grafika.

 techniki mieszane ,collage, frottage itp. (nie używamy produktów spożywczych)

Na papierze typu : kartka z bloku technicznego, brystol, w formacie A3.

4.    Uczestnik może nadesłać tylko jedną pracę.

5.    Praca plastyczna powinna być opisana na odwrocie (druk w załączniku)

6.    Temat prac powinien obejmować motywy jesienne, ukazywać piękno przyrody ,otoczenia 

w jesiennej szacie .

7.    Udział w Konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem praw autorskich, na 

wykorzystanie prac w celach promocyjnych Konkursu.

8.    Osoby  nadsyłające  prace  konkursowe  wyrażają  zgodę  na  przetwarzanie  przez 

Organizatora  Konkursu  swoich  danych  osobowych  (Ustawa  o  ochronie  danych 

Osobowych z dnia10 maja 2018r., Dz. U.2018r. poz.1000 ; Dz.U.2016r.poz.922). 

9.    Prace zgłoszone do Konkursu nie będą zwracane autorom. 

10.  Prace nie spełniające zasad uczestnictwa, nie będą podlegały ocenie konkursowej.

 

§ 4

Ocena prac konkursowych

 

1.    Prace należy składać do 30.X. 2018 r., na adres:

Zespół Szkół Specjalnych  nr. 102 

Ul.Przedwiośnie 1 

04-748 Warszawa 



z dopiskiem:

                                                   Konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży

„PEJZAŻ W JESIENNEJ SZACIE ”

W razie pytań , wątpliwości prosimy o kontakt 

Koordynator konkursu :

Renata Szutowicz tel. 502 962 667 

 

2.    O wyłonieniu laureatów Konkursu decyduje jury powołane przez Organizatora.

3.    Jury weźmie pod uwagę:

 umiejętność doboru tematu pracy, 

 jakość wykonania, 

 oryginalność.

4.    Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne.

 

§ 5

Ogłoszenie wyników Konkursu

 

1.    Osoby wyróżnione zostaną powiadomione telefonicznie,  mailowo w terminie  do 
09.XI.2018r.

2.    Prace laureatów będą prezentowane na wystawie pokonkursowej, której otwarcie 
połączone z  wręczaniem nagród nastąpi  15  XI.2018r. w Bibliotece Publicznej  w 
Dzielnicy  Wawer  m.  st.  Warszawy  ,Wypożyczalni  nr.82  w  Miedzeszynie  ul. 
Agrestowa 1

3.Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie na stronie  

http://bibliotekawawer.pl/nowa/category/miedzeszyn/   

oraz na Facebooku  ZZS nr. 102 

http://bibliotekawawer.pl/nowa/category/miedzeszyn/


                                                                       § 6

Nagrody

1.    Organizator przyzna nagrody książkowe  i dyplomy  w poszczególnych kategoriach.

2.    Przewidziana  jest  również  nagroda  specjalna  dla  opiekuna,  za  największą  ilość 

wyróżnionych prac, wśród podopiecznych.



 Załącznik do regulaminu konkursu plastycznego pt: 

„PEJZAŻ W JESIENNEJ SZACIE ”

Oświadczenie rodzica/opiekuna uczestnika konkursu 

Imię i nazwisko uczestnika....................................................................................

Nazwa i adres szkoły, klasa........................................................................

Wyrażam zgodę na udział syna/córki w konkursie plastycznym pt: 

„PEJZAŻ W JESIENNEJ SZACIE ”

Jako ustawowy opiekun dziecka oświadczam, że:
zapoznałem się z treścią regulaminu konkursu plastycznego, akceptuję 
jego postanowienia oraz przyjmuję je do stosowania bez zastrzeżeń,
dobrowolnie podaję  dane osobowe  swojego dziecka:

............................ ..................................................

(miejscowość i data) (czytelny podpis ustawowego opiekuna dziecka)

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

Imię i nazwisko nauczyciela …………………………………………

Dane do kontaktu …………………………………………………………


