REGULAMIN WEWNĄTRZSZKOLNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO
p.t. „KARDYNAŁ STEFAN WYSZYŃSKI W OCZACH DZIECI”
§1
Cele Konkursu

Celem konkursu jest:
1. Zapoznanie z sylwetką Patrona Naszych Szkół (wykonanie prac plastycznych poprzedzone
będzie lekcjami religii, na których uczniowie zostaną zapoznani z podstawowymi faktami
z życia i działalności Kardynała).
2. Rozwijanie aktywności twórczej dzieci i młodzieży.
3. Kształtowanie wrażliwości estetycznej poprzez popularyzowanie różnorodnych form
plastycznych.
§2
Założenia organizacyjne
1. Konkurs zostanie przeprowadzony w następujących kategoriach wiekowych:
1) szkoła podstawowa - klasy I-III
2) szkoła podstawowa - klasy IV-VI
2. Prace mogą być wykonane dowolną techniką wybraną spośród: rysunek kredkami, pastele
suche, pastele olejne, techniki malarskie (akwarela, farba plakatowa), wyklejanki, collage.
Obowiązujący rozmiar zgłaszanych prac: format A4.
3. Każdy z uczniów może przekazać jedną, wcześniej niepublikowaną, samodzielnie
wykonaną pracę.
4. Praca plastyczna powinna być opisana na odwrocie wg poniższego wzoru:
Imię i nazwisko
Klasa

§3
Ocena prac konkursowych
1. Ostateczny termin zgłaszania prac upływa dnia 15 kwietnia 2020 r.
1) kl. I-III składają prace u p. Mileny Godlewskiej (sala nr 5)
2) kl. IV-VI składają prace u p. Renaty Bajkiewicz (sala nr 12)
2. O wyłonieniu laureatów Konkursu zadecyduje Komisja Konkursowa powoływana przez
Organizatorów
3. Komisja Konkursowa zapozna się z pracami, dokona ich oceny i wybierze laureatów
konkursu, biorąc od uwagę następujące kryteria:
 zgodność z tematem
 kreatywność twórczą
 estetykę wykonania
4. Decyzje Komisji Konkursowej są suwerenne i ostateczne.
5. Od postanowień Komisji Konkursowej nie przysługuje odwołanie
§4
Ogłoszenie wyników Konkursu
1. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w drugiej połowie maja b.r.
2. Prace laureatów będą prezentowane na wystawie pokonkursowej.
§5
Nagrody
1. Organizator przyzna trzy nagrody główne w każdej kategorii wiekowej.
2. Komisja Konkursowa ma prawo do wytypowania dodatkowych nagród.
§6
Postanowienia końcowe
1. Wszystkie prace zgłoszone do konkursu stają się własnością organizatora i nie będą zwracane
autorom.
2. Zgłoszenie prac jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich na organizatorów,
tj. prawa do publikacji drukiem, prawa do przenoszenia dzieła na nośniki elektroniczne, prawa
do publikacji w Internecie i prezentacji na wystawach.

3. Osoby biorące udział w konkursie wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatorów
Konkursu swoich danych osobowych (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie
danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem
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 (RODO).
4. Prace dostarczone po wymienionym w § 3. pkt 1. terminie lub wykonane niezgodnie
z regulaminem (np. techniką przestrzenną) nie będą oceniane.
5. Zgłoszenie jest jednoznaczne z akceptowaniem warunków Regulaminu Konkursu.
6. W sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem decydują Organizatorzy.

Organizatorzy:
Renata Bajkiewicz
Anna Ciuchnicka
Milena Godlewska
siostra Maria Wnuk
Łomża, dnia 18.03.2020 r.

