
SZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY 

"WIELKANOCNA PISANKA"
Organizowany w ramach Międzynarodowego Projektu Edukacyjnego "Piękna nasza Polska cała".

REGULAMIN KONKURSU
I. CELE:

– Upowszechnianie i pielęgnowanie tradycji związanych ze Świętami Wielkanocnymi.
– Poznanie  różnych  technik  plastycznych  wykorzystywanych  do  zdobienia  pisanek

Wielkanocnych.
– Kreatywne spędzanie czasu z rodzicami.
– Umożliwienie dzieciom prezentacji własnych dokonań twórczych.

II. ADRESACI:
Kategorie wiekowe:

– I dzieci w wieku 3 – 6 lat z rodzicami
– II uczniowie klas I – III
– III uczniowie klas IV – VI 
– IV uczniowie klas VII – VIII

III. WARUNKI PRZYJĘCIA PRACY PLASTYCZNEJ: Wykonanie jajeczka wielkanocnego

1. Format pracy: przestrzenna

2. Wykonanie pracy: indywidualne

3. Technika wykonania: dowolna

4.  Do  pracy  należy  dołączyć  informacje:  imię,  nazwisko,  wiek  oraz  wypełnioną  zgodę  na
przetwarzanie danych osobowych dziecka stanowiących załącznik do regulaminu.
Prace bez podpisanej zgody nie będą brane pod uwagę.

Ponadto: 
- Każdy uczestnik może zgłosić na konkurs jedną pracę.
- Praca konkursowa musi być pracą własną, nigdzie wcześniej nie prezentowaną.
-  Autorem danej  pracy  może  być  tylko  jedna  osoba,  w przypadku  przedszkolaków dopuszcza  się
pomoc rodzica.
                           
IV. KRYTERIA OCENY:
Oceny prac  dokona komisja  powołana  przez organizatorów, która nagrodzi  trzy najlepsze  prace  w
czterech kategoriach wiekowych:



- przedszkolacy
- uczniowie kl. I – III 
- uczniowie kl. IV – VI,
- uczniowie klas VII – VIII

Prace zostaną ocenione w zakresie:
- zgodności z tematem,
- pomysłowości i oryginalności,
- jakości i estetyki wykonania,
- różnorodności zastosowanych środków plastycznych.

V. TERMIN SKŁADANIA PRAC: 
Prace należy składać u p. B. Duras lub p. I. Kulik (po powrocie do szkoły) można wcześniej wysłać
wiadomość ze zdjęciem na szkolnym FB (z dopiskiem Pisanka Wielkanocna) lub poprzez messenger p.
I. Kulik.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
1. Rozwiązanie konkursu odbędzie się- w terminie jak najszybszym po powrocie do szkoły.
2. Każdy uczestnik konkursu otrzyma dyplom. A laureaci miłe niespodzianki.
3. Prace  zostaną  opublikowane na  stronie  szkoły,  na  stronie  organizatora  Projektu-  Facebook,

ponadto zostanie zorganizowana wystawa prac.
4. Wszelkie  dodatkowe  informacje  na  temat  konkursu  plastycznego  dostępne  są  u  szkolnego

koordynatora projektu "Piękna nasza Polska cała" p. I. Kulik.
5. Dane osobowe wszystkich uczestników pozyskane do celów konkursu nie będą udostępniane

osobom trzecim.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU W KONKURSIE 

ORAZ ŻYCZYMY TWÓRCZYCH INSPIRACJI

Organizatorzy:
B. Duras

I. Kulik
A. McArthur
J. Panewasz



Szropy 2020
ZGODA RODZICÓW / OPIEKUNKÓW PRAWNYCH 

NA UDZIAŁ DZIECKA W SZKOLNYM KONKURSIE PLASTYCZNYM

1. Wrażam zgodę na udział mojego dziecka ..........................................................................
   (imię i nazwisko)

w szkolnym konkursie plastycznym "WIELKANOCNA PISANKA" organizowanym w roku  
szkolnym 2019/2020  przez Szkołę Podstawową im. F. Łoyki w Szropach.

2. Wyrażam zgodę  na  przetwarzanie  przez  organizatora  konkursu  danych  osobowych  mojego
dziecka (imię, nazwisko, wiek) w celach wynikających z organizacji konkursu zgodnie z ustawą
z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. Z 2018r., poz. 1000).

3. Wyrażam zgodę na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie nadesłanej przez moje dziecko pracy
konkursowej  w  materiałach  promocyjnych  związanych  z  konkursem,  prezentacjach
pokonkursowych w różnych formach utrwaleń.

..................................... ...................................
    miejscowość i data                  podpis rodziców/

   prawnych opiekunów


