
  

KONKURS PLASTYCZNY 

„WIOSNA W KOLORACH TĘCZY” 

REGULAMIN 

  

Organizator konkursu   

Pani Karolina Rzepa  

  

Cele konkursu  

- kształtowanie wyobraźni plastycznej;  

-inspirowanie wiosenną tematyką; ·-rozwijanie i doskonalenie możliwości twórczych dzieci 

poprzez działania plastyczne w różnych materiałach, technikach i formach;  

- inspirowanie do twórczych poszukiwań w dziedzinie plastyki.  

  

Informacje ogólne  

1.Czas trwania konkursu: 22.03.2021 r. - 12.04.2021 r.  

2.Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas I – II   

  

Szczegółowe warunki uczestnictwa  

1. Praca konkursowa powinna przedstawiać zwiastuny wiosny i być wykonana 

własnoręcznie przez uczestnika.  

2. Każdy uczestnik konkursu może złożyć jedną pracę plastyczną wykonaną samodzielnie, 

wcześniej niepublikowaną i nienagradzaną w innych konkursach.  

3. Gotową pracę należy sfotografować umieszczając w widocznym miejscu kartkę z 

imieniem i nazwiskiem oraz klasą (autora pracy) i przesłać na adres email:  

rzepa.karolina@sp3wronki.pl  

4. Pracę należy zachować w celu przyniesienia jej do szkoły w dniu powrotu z nauczania 

zdalnego.   

5. - format pracy – A4 lub A3  

6. - technika wykonania prac dowolna (np. wycinanka, wydzieranka, rysunek kredkami,  

7. ołówkiem, tuszem, farbami itp.)  



8. Uprzejmie proszę o przesłanie zdjęcia/ skanu zgody na udział dziecka w konkursie 

plastycznym oraz na udostępnienie zdjęć wyróżnionych prac na stronie internetowej 

szkoły, Facebooku (zaświadczenie poniżej).  

  

Ocena prac konkursowych  

1. O wyłonieniu laureatów konkursu decyduje jury składające się z pracowników Szkoły  

Podstawowej nr 3 im. Zbigniewa Herberta we Wronkach   

2. Jury przy ocenie prac pod uwagę weźmie: - pomysłowość ujęcia tematyki konkursowej; - 

estetykę wykonania.  

3. Decyzje jury są ostateczne.  

4. Wyniki konkursu zostaną umieszczone na stronie internetowej https://sp3wronki.pl/ ,  

Facebooku (Szkoła Podstawowa nr 3 im. Zbigniewa Herberta we Wronkach) w terminie 7 dni 

od dnia zakończenia konkursu.  

  

Nagrody  

1. Jury wytypuje zwycięzców (miejsca 1 – 3), którzy otrzymają atrakcyjne nagrody 

rzeczowe oraz dyplomy.  

2. Jury ma prawo przyznać wyróżnienia trzem pracom konkursowym.  

  

Postanowienia końcowe  

1. Zgłaszając pracę do konkursu rodzic jednocześnie potwierdza akceptację niniejszego 

regulaminu.  

2. Kwestie nieunormowane niniejszym regulaminem, a dotyczące konkursu rozstrzyga 

organizator.  

  

Zapraszam do wzięcia udziału w konkursie Powodzenia!  

  

Zaświadczenie  

   

  

  

  

https://sp3wronki.pl/
https://sp3wronki.pl/


  

  

Zaświadczenie  

Zgoda opiekunów prawnych/rodziców uczestnika na udział w konkursie plastycznym „Wiosna 

w kolorach tęczy”, oraz na przetwarzanie danych osobowych, publikację wyników konkursu i 

wizerunku mojego dziecka  

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

(imię i nazwisko dziecka, klasa) na stronach internetowych szkoły, zgodnie z 

Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych.  

  

Podpis rodzica/opiekuna prawnego  

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

  

  

  

  

  

    


