
Regulamin konkursu plastycznego „Kolorowe łazienki dla pierwszaka” 

I Organizator

Organizatorem konkursu plastycznego pt.: „Kolorowe łazienki dla pierwszaka”  jest  Szkoła 

Podstawowa nr 6 im. Macieja Rataja w Ostrowie Wielkopolskim.

II Cele konkursu: 

1.Propagowanie przestrzegania higieny oraz zmiana wyglądu toalety szkolnej.
2. Rozbudzanie twórczej inwencji dziecka oraz kształtowanie samodzielnego i twórczego myślenia.  

III Zasady konkursu 

1. Konkurs skierowany jest dla uczniów klas I-VI. 

2. Zadaniem uczestników konkursu jest zaprojektowanie  dekoracji jednej ze ścian łazienki. 

3.  Każdy  uczestnik  Konkursu  wykonuje  własnoręcznie,  bez  pomocy  osób  trzecich  pracę  techniką

dowolną na przygotowanym  formacie A4.  Kratki należy pokolorować wg podanej  z prawej

strony kolorystyki  ( jedna kratka oznacza jedną płytkę łazienkową) - Załącznik nr 1 do regulaminu.

4.  Do  każdej  pracy  konkursowej  należy  dołączyć  formularz  zgłoszeniowy  wypełniony  pismem

drukowanym i oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego dziecka biorącego udział w Konkursie           o

nieodpłatnym  przeniesieniu  praw  autorskich  na  organizatora  konkursu  oraz  o  zgodzie  na

przetwarzanie  danych  osobowych,  podpisane  przez  rodzica  lub  opiekuna  prawnego  autora  pracy

konkursowej - Załącznik nr 2 do regulaminu. 

5.  Formularz  należy  dołączyć  do  pracy  konkursowej,  bez  naklejania  go  na  pracę(formularz

zgłoszeniowy dostępny jest  na stronie szkoły).   Prace bez załącznika nie będą zakwalifikowane do

konkursu. 

 6. Każdy uczestnik konkursu powinien opatrzyć pracę swoimi danymi: imieniem i nazwiskiem, klasą. 

7. Uczestnik konkursu – jego przedstawiciel prawny – przekazując pracę oświadcza, że przysługuje mu

wyłączne prawo majątkowe do przekazanej pracy.

8.Termin dostarczenia prac upływa - 28 kwietnia 2017 roku. 

Prace można składać : 

klasy I-III   -p. A. Wojciechowska, p. M. Kupczyk

Klasy IV-VI – p. T. Zadka, p. E. Wasielewska.

 9.  W dniu 4 maja 2017 r.  powołana  Komisja Konkursowa( składająca się z nauczyciela plastyki,

przedstawicieli samorządu uczniowskiego oraz dyrekcji szkoły),  wyłoni laureatów konkursu. Zwycięski

projekt  zostanie  zrealizowany  podczas  remontu  łazienek  na  pierwszym  piętrze.  Na  ścianie

umieszczona zostanie tabliczka z informacją o autorze projektu plastycznego ściany.

Dla laureatów przewidziano atrakcyjne nagrody.

10.Prace zostaną ocenione pod względem: 

 zgodności z tematem; 

 oryginalności pracy; 

 walorów artystycznych i estetycznych. 

IV Postanowienia końcowe 

1. Organizator nie zwraca prac konkursowych. 

2. Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo do zmian w niniejszym Regulaminie. 

3. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.



Załącznik nr 2 

Formularz zgłoszeniowy konkursu plastycznego: „Kolorowe łazienki dla

pierwszaka” organizowanego przez Szkołę Podstawową nr 6 im. Macieja

Rataja w Ostrowie Wielkopolskim

Imię i nazwisko uczestnika…………………………………………………………………… 

Klasa………………………………………………………………………………………….. 

Adres………………………………………………………………………………………………….. 

Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego dziecka biorącego udział w konkursie

plastycznym: „Kolorowe łazienki dla pierwszaka”

Wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego dziecka  ………………………………………………..……………..

 w  konkursie  plastycznym  „Kolorowe  łazienki  dla  pierwszaka”.  Oświadczam,  że

zapoznałem/am  się  z  Regulaminem  Konkursu  i  wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  oraz

przechowywanie danych osobowych przez Organizatora (zgodnie z ustawą z dn. 29 sierpnia

1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. 1997 Nr 133, poz. 883 z późn. zmianami) w

celach  związanych  z  konkursem,  w  tym  na  podanie  informacji  o  uzyskaniu  nagrody  lub

wyróżnienia, wraz ze wskazaniem imienia i nazwiska Dziecka, do publicznej wiadomości oraz

na  nieodpłatne  wykorzystanie  jego  pracy  przez  organizatora  konkursu  w  celach

informacyjnych i promocyjnych. Oświadczam także, że w imieniu reprezentowanego przeze

mnie  Dziecka  upoważniam  organizatora  do  wykorzystania  pracy  konkursowej  złożonej  w

konkursie plastycznym „Kolorowa Łazienka”  we wszelkich formach i zakresach eksploatacji,

w szczególności do wykorzystania pracy w projekcie łazienki w Szkole Podstawowej nr 6 im.

Macieja  Rataja  w  Ostrowie  Wielkopolskim   oraz  publikowania  pracy  i  jej  kopii/fotografii

w inny  sposób.  Oświadczam równocześnie,  że  praca wykonana została samodzielnie,  bez

udziału  osób  trzecich,  a  także,  że  Dziecku  przysługują  prawa  autorskie  do  przekazanej

organizatorowi pracy.

. ………………………………………………………………………………………… 

Data i podpis rodzica/opiekuna prawnego


