
REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO 

 „Kim będę w przyszłości” 

 

§ 1 

Organizatorzy konkursu 

Konkurs szkolny organizowany jest przez panią Annę Chudą, psychologa szkolnego 

 i panią Joannę Kaptur - Konieczną, doradcę zawodowego, wychowawcę świetlicy 

§ 2 

Cel konkursu 

Celem konkursu jest : 

 rozszerzenie wiedzy o zawodach, 

 pobudzenie inwencji twórczej, wyobraźni, fantazji, 

 kształtowanie postaw uczestnictwa w życiu kulturalnym młodzieży poprzez udział  

w wystawach prac pokonkursowych 

 kształtowanie umiejętności wyrażania poglądów za pomocą wizualnych środków  

przekazu, zapoznanie ze specyfiką plakatu .  

§ 3 

Uczestnicy 

1. Konkurs adresowany jest do uczniów klas: I, II Szkoły Podstawowej im. Janusza 

Kusocińskiego w Dolsku. 

2.  Dostarczenie prac  do 31 października 2018 do organizatorów - pani Anny Chudej i 

pani Joanny Kaptur - Koniecznej. 

§ 4 

Prace konkursowe 

1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest przygotowanie pracy plastycznej z 

tematem konkursu w formacje A4.  

2. Każdy z uczestników przygotowuje pracę wykonaną dowolną techniką: rysunek, 

malarstwo, kolaż, techniki mieszane.  

3. Uczestnik wykonuje indywidualnie pracę plastyczną  zgodnie z tematem konkursu 

„Kim będę w przyszłości”.  

4. Do konkursu zakwalifikowana zostanie tylko praca własnego autorstwa uczestnika. 

5. Prace zbiorowe nie będą podlegały ocenie. 

6. Do każdej pracy powinna być załączona informacja zawierająca następujące dane:  

 imię i nazwisko, klasa. 

§ 5 

Przebieg konkursu 



1. Prace konkursowe ocenią członkowie wybranej Komisji konkursowej przez 

organizatora. 

2. Komisja oceniać będzie: 

 zawartość merytoryczną, 

 zgodność treści wykonanej pracy z tematem konkursu, 

 pomysłowość i oryginalność w zakresie przedstawienia tematu, 

 formę estetyczną pracy, 

 wykorzystanie różnych technik plastycznych. 

3. Nagrody przyznane zostaną za zajęcie I, II, III miejsca. 

4. Konkurs rozpoczyna się 15 października, a kończy 31 października 2018 r.  

§ 6 

Uwagi końcowe 

1. Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.  

2. Prace zgłoszone na konkurs przechodzą na własność organizatorów i nie będą 

zwracane. Organizatorzy zastrzegają prawo do ich  ekspozycji  na wystawach w 

szkole łącznie z podaniem danych autorów, a także w celach promocji na stronie 

internetowych szkoły. 

3. Prace zrolowane, zniszczone w wyniku złego opakowania lub niezgodne 

 z regulaminem nie będą oceniane.  

4. Sprawy nieujęte w regulaminie oraz sporne decyzje rozstrzyga ostatecznie 

organizator.  

5. Decyzja Jury, co do wskazania laureatów konkursu oraz przyznania im nagrody jest 

ostateczna. 

6. Wszelkich informacji o konkursie udzielają organizatorzy pani Anna Chuda i pani 

Joanna Kaptur - Konieczna   

 

 

 


