
Regulamin konkursu plastycznego w ramach  DNIA ZIEMI - „Okaż kulturę i chroń naturę”

Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Sportowych w Zabrzu, w okresie pracy zdalnej  
(zawieszenia zajęć lekcyjnych w szkole z powodu pandemii koronawirusa).

Cele Konkursu:

 Rozwijanie aktywności twórczej dzieci i młodzieży.

 Kształtowanie wrażliwości estetycznej poprzez popularyzowanie różnorodnych form 
plastycznych.

 Uwrażliwianie dzieci na otaczającą przyrodę i konieczność jej ochrony.
Założenia organizacyjne
1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas I-III, IV- VIII oraz I-III LO.
2. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną, wcześniej niepublikowaną, samodzielnie 
wykonaną pracę.
3. Do każdej pracy powinna być dołączona karta zgłoszeniowa, której wzór znajduję się 
poniżej regulaminu.
4. Praca powinna być:

 wykonana na kartce z bloku technicznego o formacie A3 lub A4 

 wykonana techniką: rysunek kredkami, pastele suche, pastele olejne, techniki 
malarskie (akwarela, tempera), wyklejanki, collage.

5. Udział w Konkursie oznacza udzielenie Organizatorowi prawa do publicznej prezentacji 
zgłoszonej pracy.
Warunki konkursu:

1. Konkurs zostanie przeprowadzony w następujących kategoriach wiekowych:
a) klasy I-III
b) klasy IV-VII
c) klasy VIII-III LO

2. Ostateczny termin wysyłania prac na adres:  podplomyk76@adresik.net                   
upływa dnia 06.05.2020. Prace dostarczone po tym terminie lub wykonane 
niezgodnie z regulaminem nie będą oceniane.

Zasady przyznawania nagród
1. O wyłonieniu zwycięzców decyduje Komisja Konkursowa w skład której wchodzi 

Rada Pedagogiczna Zespołu Szkół Sportowych.

2. Decyzja komisji jest ostateczna i nieodwołalna.

3. Ogłoszenie wyników odbędzie się elektronicznie – na stronie szkoły 15.05.2020.
4. Nagrodą w konkursie jest dyplom i nagroda rzeczowa ( o terminie i formie 

odbioru nagrody szkoła będzie informowała).

Osoba odpowiedzialna: Aleksandra Pułtorak



Karta zgłoszeniowa- Konkurs plastyczny „Okaż kulturę i chroń naturę”

Imię i nazwisko autora:

 ….............................................................................................................. Klasa…………………

Oświadczenie 

Wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  moich  danych  osobowych  zgodnie  z  ustawą  z  dnia
29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z
poźn.  zm.)  przez  Organizatora  Konkursu  dla  celów  związanych  z  przeprowadzeniem  i
rozstrzygnięciem  Konkursu  zgodnie  z  regulaminem  Konkursu.  Oświadczam,  że  jestem
autorem pracy plastycznej przekazanej na Konkurs oraz, że nie narusza ono jakichkolwiek
praw  autorskich  osób  trzecich,  ani  obowiązujących  przepisów  prawa.  Oświadczam,  że
zapoznałem/am  się  z  treścią  i  przyjmuję  warunki  określone  w  Regulaminie  Konkursu
Plastycznego „Okaż kulturę i chroń naturę”.

Podpis autora 

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

ZGODA RODZICA/OPIEKUNA 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka 

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

(imię i nazwisko niepełnoletniego uczestnika konkursu),

którego  jestem  prawnym  opiekunem,  w  Konkursie  Plastycznym  „Okaż  kulturę  i  chroń
naturę”. Oświadczam, iż zapoznałem/zapoznałam się z treścią Regulaminu i akceptuję jego
postanowienia.  Ponadto,  wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  danych  osobowych  przez
Organizatora  Konkursu  dla  celów  związanych  z  przeprowadzeniem  i  rozstrzygnięciem
Konkursu zgodnie z regulaminem Konkursu. 

 podpis rodzica/opiekuna 

………………………………………………………………………


