
REGULAMIN KONKURSU  

PLASTYCZNEGO 

dla uczniów klas I-III  

z gminy Wieliczka  

 

„Z JANEM PAWŁEM II PO POLSCE” 
 

§1 

Informacje ogólne 

 

1. Organizatorem konkursu plastycznego jest Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II                       

w Śledziejowicach.  

2. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie z klas I-III szkół podstawowych z gminy 

Wieliczka.  

3. Prace należy dostarczyć na adres: Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II                           

Śledziejowice 203, 32-020 Wieliczka. 

4. Termin dostarczenia prac mija 30 IV 2014 r., do godz. 14.00. Decyduje data wpływu. 

Prace nadesłane po tym terminie nie będą oceniane.  

5. Uczestnicy zostaną powiadomieni o terminie i miejscu wręczenia nagród. 

6. Organizator nie zwraca nadesłanych prac.  

 

 

 

 

§2 

Cele konkursu 

 

1. Konkurs poświęcony jest osobie Papieża Jana Pawła II – jego pontyfikatowi,                               

a szczególnie pielgrzymkom po Polsce,  naukom i słowom, które kierował do Polaków. 

2. Rozwijanie wyobraźni i wrażliwości estetycznej. 

3. Popularyzacja wśród dzieci różnorodnych technik plastycznych. 

 

 

§3 

Warunki uczestnictwa 

 

1. Zadaniem uczestników konkursu jest przedstawienie Jana Pawła II jako Pielgrzyma po 

Polsce. Praca konkursowa ma być pracą plastyczną wykonaną w formacie A4 lub 

A5, dowolną techniką płaską. Konkurs ma charakter indywidualny. 

 

2. Praca konkursowa musi być opatrzona na odwrocie metryczką: imię i nazwisko 

ucznia, klasa, szkoła, imię i nazwisko nauczyciela/rodzica, pod kierunkiem którego 

powstała praca. 

 



3. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie razem z pracą konkursową karty 

zgłoszeniowej (załącznik nr 1 do Regulaminu). 

 

4. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na wykorzystanie 

nadesłanych materiałów do publikacji w Internecie i prezentacji na stacjonarnej 

wystawie. 

 
 

5. Dane osobowe uczestników będą wykorzystane wyłącznie w celu wyłonienia zwycięzcy  

i przyznania nagrody. Poprzez podanie danych osobowych uczestnik wyraża zgodę na 

opublikowanie jego nazwiska w Internecie i na wystawie. 

 

 

§4 

Kryteria oceny 

 

1. Prace zostaną ocenione w zakresie: 

 Zgodności z tematem konkursu; 

 Wkładu pracy; 

 Walorów plastycznych (kompozycja, kolorystyka, dodatki) oraz estetycznych; 

 Pomysłowości oraz oryginalności; 

 

 

 

 

§6 

Nagrody 

 

1. O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje powołana w tym celu przez Organizatora 

Komisja Konkursowa, zwana dalej Komisją. 

2. Prace nie spełniające warunków regulaminowych nie będą klasyfikowane. 

3. Zwycięzcy konkursu zostaną powiadomieni telefonicznie lub mailowo przez 

Organizatora. 

4. Decyzja Komisji jest ostateczna i nieodwołalna. 

5. Nagrody w konkursie zostaną ufundowane przez Organizatora. 

 

 

 

§7 

Postanowienia końcowe 

1. Biorąc udział w konkursie uczestnik wyraża zgodę na zastosowanie się do niniejszego 

regulaminu. 

2. Szczegółowe informacje: tel. 12 251 12 00, mail: sspodstawowa@wp.pl. Regulamin jest 

dostępny na stronie https://sspsledziejowice.edupage.org/ . 

3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnego reprodukowania prac 

konkursowych w celach reklamowych (w prasie, telewizji, katalogach, kalendarzach                

i plakatach wystaw oraz we wszelkich innych wydawnictwach). 

 

 

 

mailto:sspodstawowa@wp.pl
https://sspsledziejowice.edupage.org/


Załącznik nr 1 do Regulaminu 
 

 

ZGŁOSZENIE DO KONKURSU 

„Z JANEM PAWŁEM II PO POLSCE” 

 

1. Imię i nazwisko dziecka:  ................................................................................................  

2. Imię i nazwisko opiekuna konkursu: .............................................................................  

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

3. Adres szkoły:  ...................................................................................................................  

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

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

4. Telefon i adres mailowy:  ...............................................................................................  

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

 

 

 

OŚWIADCZENIE  RODZICÓW / OPIEKUNÓW PRAWNYCH DZIECKA 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu danych osobowych zgodnie       

z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002r. Nr 

101, poz. 926 z późn. zm.). 

Wyrażam zgodę na wykorzystanie pracy mojego dziecka w celach określonych w regulaminie 

konkursu. 

 

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

    miejscowość, data                                   podpisy rodziców (opiekunów prawnych dziecka) 

 

 


