
W  ramach  projektu  edukacyjnego    

„Wolna, Niepodległa Polska ”   

serdecznie  zapraszamy  uczniów  klas I – III   

i  IV – VII  szkół  podstawowych  powiatu wieluńskiego  

do  udziału w  Powiatowym  Konkursie  Plastycznym  

pt „ Polska- to brzmi dumnie ” 
 

               REGULAMIN  KONKURSU 

Cele konkursu: 

-  Kształtowanie postawy szacunku do ojczyzny 

-  Rozbudzanie  dumy  narodowej 

-  Zna  walory  kulturowe, historyczne  i  przyrodnicze  ojczyzny 

-  Przybliża sobie to co bliskie, nasze, polskie 

-  Rozwijanie inwencji twórczej, wyobraźni wrażliwości estetycznej i  

   kreatywności dzieci i  młodzieży 
 

Organizator : 
 

Szkoła  Podstawowa  im. Jana  Jarczaka  w  Gaszynie 

ul. Harcerska 1, 98-300 Wieluń 

tel. 43  842 75 69,  spgaszyn@op.pl 
 

Uczestnicy : 
 

Uczniowie  klas I - III  oraz  IV - VII 

 

Zasady  uczestnictwa : 

 

- każda  szkoła  może  zgłosić  prace  maksymalnie  dwóch  uczestników 

 z każdej  grupy  wiekowej; 

-  każdy  uczestnik  wykonuje  samodzielnie  jedną  pracę  w  dowolnej  

technice ( malowanie, rysowanie, wydzieranie, wycinanie ) na  bloku  

technicznym  w  formacie  A3 . 

-  każda  praca  powinna  posiadać  na  odwrotnej  stronie  czytelną  informację  

wg  wzoru :  imię  i  nazwisko  uczestnika, klasa, nazwa szkoły. 

-  do  pracy  należy  dołączyć  wypełniony  formularz  zgłoszeniowy. 

-  zgłoszone prace nie podlegają zwrotowi 

 

 

      Ocena  prac  i  nagrody : 

 

1. Oceny  prac  dokona  Jury  powołane  przez  Organizatora. 

2. Komisja  oceniać  będzie : 

-  zgodność  z  tematyką  konkursu, 

-  samodzielność  wykonania, 

-  estetykę  pracy, 

-  oryginalność, 

-  pomysłowość. 

3.    Prace  niezgodne  z  niniejszym  regulaminem  nie  będą  oceniane. 

4.    Laureaci  otrzymają  nagrody  i  dyplomy. 

5.    Informacja  o  wygranej  w  konkursie, terminie  i  miejscu wręczenia     

       nagród  zostanie przekazana  telefonicznie  lub  mailowo 

        po  rozstrzygnięciu  konkursu. 

 

Postanowienia  końcowe : 

 

-  decyzje  jury  są  ostateczne, 

-  przesłanie  prac  na  konkurs  jest  jednoznaczne  z  przekazaniem  

pełnych  praw  autorskich  na  rzecz  organizatora  konkursu  oraz  

wyrażeniem  zgody  na  przetwarzanie  danych  osobowych  w  rozumieniu  

ustawy  z  dnia  29 sierpnia  1997r  o  ochronie  danych  osobowych  

(Dz.U.  Nr 133. Poz.883  z  późniejszymi  zmianami ), 

-  lista  nagrodzonych  uczniów  oraz  nagrodzone  prace  zostaną  

opublikowane  na  stronie  www.szkola.gaszyn.pl 

 

Termin  nadsyłania  prac :  18. 05. 2018 r. 
               ( decyduje  data  stempla  pocztowego ) 

        Rozstrzygnięcie  konkursu  :  30. 05. 2018 r. 

 

 



 

……………………………………………. 
(imię i nazwisko autora pracy) 

 

 

……………………………………………………………………………….. 

(szkoła) 

 

……… klasa 

 

………………………………………….. 
(imię i nazwisko nauczyciela- opiekuna pracy) 

 

………………………………………………………………. 

(telefon kontaktowy do nauczyciela opiekuna pracy) 

 

 

………………………………………….. 
(ZGODA czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego dziecka 

na warunki regulaminu konkursu,  

                przetwarzanie danych osobowych dziecka, 

publikacji pracy i wizerunku) 

 

• Prace bez podpisów nie będą brane pod uwagę JURY 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………………………. 
(imię i nazwisko autora pracy) 

 

 

……………………………………………………………………………….. 

(szkoła) 

 

……… klasa 

 

………………………………………….. 
(imię i nazwisko nauczyciela- opiekuna pracy) 

 

………………………………………………………………. 

(telefon kontaktowy do nauczyciela opiekuna pracy) 

 

 

………………………………………….. 
(ZGODA czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego dziecka 

na warunki regulaminu konkursu,  

                przetwarzanie danych osobowych dziecka, 

publikacji pracy i wizerunku) 

 

• Prace bez podpisów nie będą brane pod uwagę JURY 

 

 

 

 

 

PATRONAT KONKURSU 



 

KRZYSZTOF OWCZAREK 
PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU WIELUŃSKIEGO 

 

 
 

 

 

 

PIOTR RADOWSKI 
PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ W WIELUNIU 

 

             
 

 

                                                 
 

POWIATOWY   KONKURS 
PLASTYCZNY 

                                         

„ POLSKA - TO BRZMI DUMNIE ” 
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