
                         REGULAMIN MIĘDZYSZKOLNEGO  KONKURSU PLASTYCZNEGO  

                                                     „JAN PAWEŁ II- DOBRY OJCIEC’’                      

 

                                                                                                                              

                                                                            § 1 

                                                                   Organizator konkursu 

1. Organizatorem konkursu jest Szkolne Koło Wolontariatu oraz Szkolne Koło Caritas działające przy 

Szkole Podstawowej im. Armii Krajowej w Kaczórkach.     

                                                                  

                                                                      § 2 

                                                        Cele konkursu 

1. Cele konkursu 

Cele konkursu: 

 • Zachęcenie uczniów do pogłębiania wiedzy o życiu Jana Pawła II. 

 • Rozbudzenie wyobraźni i kreatywności uczniów.  

• Promowanie młodych talentów. 

                                                                § 3 

                                              Przedmiot konkursu 

 

 1. Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy plastycznej o życiu Jana Pawła II. 

 2. Technika wykonania prac: wydzieranka, wyklejanka,  kolaż, malarstwo, rysunek, szkic. 

 3. Forma wykonywania prac: A3,A4 

 

                                                                              § 4  

                                                             Uczestnicy konkursu 

1. Konkurs jest skierowany do dzieci i młodzieży ze Szkoły Podstawowej w Kaczórkach , Szkoły   

 Podstawowej w Majdanie Wielkim oraz ZS w Krasnobrodzie. 

 2. W konkursie mogą brać udział przedszkolaki, dzieci  ze szkół podstawowych w kategoriach: 



 przedszkole 

 kl. 1-3 szkół podstawowych, 

  kl. 4-8 szkół podstawowych. 

 

 

                            

 

                                                                     § 5 

                                                 Warunki uczestnictwa 

 1. Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny. 

 2.  Praca może być zbiorowa w kategorii przedszkole , w kategorii  szkoły podstawowej kl. 1-3 oraz 

       4- 8 praca powinna posiadać 1 autora. 

 3. Praca musi być wykonana samodzielnie przez uczestnika konkursu. 

 4. Na odwrocie pracy konkursowej powinna znajdować się przyklejona karta zgłoszeniowa  

     (załącznik nr 1). 

     Obowiązkowo każdy uczestnik konkursu dołącza podpisaną klauzulę informacyjną 

     (załącznik nr 2). 

 5. Prace należy składać osobiście lub nadsyłać pocztą do dnia 14. 10. 2020 r. (decyduje data stempla   

    pocztowego) na adres: Szkoła Podstawowej  im. Armii Krajowej w Kaczórkach , Kaczórki 92, 

     22-440 Krasnobród. 

 6. Prace dostarczone po terminie nie będą brały udziału w konkursie. 

 7. Prace nie podlegają zwrotowi, a zgłoszenie pracy do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem  

    wszelkich praw autorskich na rzecz organizatora. 

                                                                              § 6 

                                                      Zasady przyznawania nagród 

 1. O wyłonieniu zwycięzców decyduje Komisja Konkursowa, którą powołuje Organizator. 

 2. Decyzje Komisji są ostateczne.  

3. Prace będą oceniane pod względem następujących kryteriów: 

    • zgodność z tematem konkursu, 

    • estetyka,  

    • pomysłowość,  



    •samodzielność. 

 4. Komisja dokona wyboru najlepszych prac konkursowych. Przewiduje się po 3 laureatów w każdej  

kategorii wiekowej. 

 5. Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania dodatkowych nagród specjalnych. 

 6. Lista nagrodzonych prac zostanie opublikowana na stronie internetowej SP Kaczórki   

      dnia 16. 10.  2020 r. 

 7. Nagrody i dyplomy zostaną  dostarczone na adres szkoły podany w załączonej do pracy karcie  

     zgłoszeniowej. 

 8. Nadesłane prace konkursowe będą umieszczone na wystawie pokonkursowej 

      w Szkole Podstawowej im. Armii Krajowej w Kaczórkach. 

                                                                             § 7 

                                                          Postanowienia końcowe 

1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku  

zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizację 

konkursu. Zmiany zostaną ogłoszone taką drogą, jaką nastąpiło ogłoszenie niniejszego 

regulaminu. 

2. Dokonując zgłoszenia uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady konkursu zawarte w  

regulaminie. Odwołania nie będą uwzględnione. 

3. Regulamin konkursu jest dostępny w siedzibie organizatora oraz na stronie internetowej:   SP 

Kaczórki 

4. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem zamieszczenia go na stronie internetowej i jest on  

tożsamy z dniem rozpoczęcia konkursu i obowiązuje do czasu jego zakończenia. 

5. Koordynatorzy konkursu: 

 

 Monika Pasieczna tel.510-448-652  

Katarzyna Nowosad tel. 606-285-101  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr.1 

 

 

MIĘDZYSZKOLNY  KONKURS PLASTYCZNY „JAN PAWEŁ II- DOBRY OJCIEC” 

 

Dane autora pracy:  

 

Imię i Nazwisko 

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

Kategoria 

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

 

Nazwa  Szkoły ........................…........................................................................... 

 

 Adres 

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

 

Telefon kontaktowy .................................……  

Nauczyciel/ opiekun 

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

Podpis rodzica lub opiekuna prawnego 

…………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 2  

 

MIEDZYSZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY „JAN PAWEŁ II DOBRY OJCIEC’’ 

 

 Proszę wstawić znak „X” w  

1.  Wyrażam zgodę  na udział mojego dziecka …………………………………...... 

(imię i nazwisko dziecka) 

 w Międzyszkolnym Konkursie Plastycznym „JAN PAWEŁ II  DOBRY OJCIEC ” 

 organizowanym przez Szkolne Koło Wolontariatu oraz Szkolne Koło Caritas działające przy Szkole 

Podstawowej im. Armii Krajowej w Kaczórkach.   

 

 2.  Oświadczam, że zapoznałem/am się i akceptuje z regulaminem konkursu. 

 

3.  Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich i mojego dziecka w 

 celu wzięcia udziału w MIEDZYSZKOLNYM  KONKURS PLASTYCZNY „JAN PAWEŁ II DOBRY 

OJCIEC’’ 

4.  Jestem świadomy, ze zgoda jest dobrowolna i że mogę ją wycofać w dowolnym czasie, co 

będzie skutkowało niemożliwością przystąpienia mojego dziecka do udziału w konkursie lub jej 

oceniania i wynagradzania przez organizatora. 

5.   Wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku mojego dziecka zarejestrowanego podczas  

brania udziału w konkursie (w formie filmu i zdjęcia) na stronie internetowej przedszkola do 

celów promocyjnych. Zgoda ma charakter nieodpłatny i obowiązuje do czasu jej wycofania.  

6.   Wyrażam zgodę na publikację pracy/projektu mojego dziecka wraz z oznaczeniem jego 

imienia i nazwiska oraz nazwy szkoły. 

7.   Zostałem poinformowany/ poinformowana, że administratorem danych osobowych jest 

Szkoła Podstawowa im. Armii  Krajowej w Kaczórkach.  

Podstawą prawną przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 81 ustawy z 

dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych – w zakresie wykorzystanie 

wizerunku.  

 

                                                                                  ___________________________________  

                                                                                 Data i  podpis rodzica lub opiekuna prawnego 


