
REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO  
„Kartka na Wielkanoc" 

 

 

I Organizator 

Organizatorem konkursu jest Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 91 im. Orląt 

Lwowskich we Wrocławiu. 

 

II Cel 

Celem konkursu jest: 

1. Rozwijanie aktywnej twórczości plastycznej dzieci. 

2. Kultywowanie tradycji Świąt Wielkanocnych w Polsce. 

3. Pobudzenie zainteresowania zwyczajem obdarowywania się kartkami świątecznymi. 

 

III Temat Konkursu 

1. Temat konkursu: „Kartka na Wielkanoc". 

2. Interpretacja tematu jest dowolna, zależna od wyobraźni autora. 

 

IV Uczestnicy Konkursu 

1. Konkurs ma charakter zamknięty - adresowany jest do uczniów Szkoły Podstawowej nr 

91 im. Orląt Lwowskich we Wrocławiu 

2. Do konkursu przystępuje dowolna liczba uczniów z danej klasy. 

3. Konkurs jest jednoetapowy. 

 

V Warunki konkursu 

1. Uczestnicy wykonują prace plastyczne własnoręcznie i indywidualnie. 

2. Praca musi być wykonana techniką płaską np. przy użyciu kredek ołówkowych, pasteli, 

flamastrów lub farb. 

3. Prace wykonane w technice przestrzennej oraz z nazwami obcojęzycznymi nie będą 

brane pod uwagę. 

4. Format pracy: A4. 

5. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jedną pracę. 

6. Każda praca musi zawierać następujące informacje: imię i nazwisko autora, klasa, inaczej 

praca zostanie odrzucona. 



7. Miejsce składania prac zostanie ustalony i podany do wiadomości w momencie 

ogłoszenia konkursu. 

8. Prace mogą być wykonywane na lekcjach sztuki w klasach lub indywidualnie w domu.  

9. Prace nagrodzone i wyróżnione zostaną wydrukowane w formie kartek świątecznych. 

Wybrane prace w formie kartek świątecznych zostaną przekazane Samorządowi 

Szkolnemu i/lub Małemu Samorządowi i/lub świetlicy w celu sprzedaży na kiermaszu. 

10. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem na rzecz Organizatora 

praw autorskich, o których mowa w ustawie o prawach autorskich i prawach pokrewnych 

(Dz. U. z 2006 r. Nr 90 pozycja 631 j.t) oraz do publikacji w wydawnictwach wszelkiego 

typu oraz w Internecie. 

11. Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z 

ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 pozycja 926 j.t) w 

zakresie niezbędnym do realizacji konkursu. 

12. Prace plastyczne przechodzą na własność Organizatora i nie będą zwracane. 

13. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego regulaminu. 

 

VI Komisja Konkursowa 

1. O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje Komisja Konkursowa powołana przez 

Organizatora, zwana dalej Komisją. 

2. Skład Komisji zostanie określony w protokole z posiedzenia Komisji Konkursowej, przy 

czym będą to minimum 2 osoby, w tym minimum 2 Przedstawiciel Rady Rodziców. 

3. Komisja zobowiązana jest do zachowania bezstronności podczas oceny poszczególnych 

prac. 

4. Komisja ocenia prace w sześciu kategoriach wiekowych: 

 kategoria 1 - klasy I 

 kategoria 2- klasy II 

 kategoria 3 - klasy III 

 kategoria 4 - klasy IV 

 kategoria 5 - klasy V 

 kategoria 6 - klasy VI 

 kategoria 7 - klasy VII 

 kategoria 8 - klasy VIII 

5. Decyzje Komisji są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie. 



 

VII Nagrody 

1. Spośród zgłoszonych do konkursu prac Komisja wybierze prace, którym przyzna nagrody 

i wyróżnienia w 8 kategoriach wiekowych. 

2. W każdej kategorii wiekowej są przyznawane maksymalnie 3 nagrody i maksymalnie 10 

wyróżnień, 

3. Kryterium nagradzania prac konkursowych będzie staranność, inwencja twórcza i praca 

własna oraz odzwierciedlenie tematu konkursu. 

4. Informacja o zakończeniu konkursu oraz przyznaniu nagród i wyróżnień zostanie podana 

do publicznej wiadomości. 

5. Wyniki konkursu zostaną opublikowane w kwietniu br. na stronie internetowej szkoły 

oraz na tablicy ogłoszeń Rady Rodziców.  

 

 

 

Wrocław, dnia 20.03.2019 r. 


