
REGULAMIN MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO
„HYMN POLSKI W ILUSTRACJI DZIECKA”

I. ORGANIZATOR

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi w Janowszczyźnie

II. CELE KONKURSU:

    • Uczczenie 225 – lecia powstania „Pieśni Legionów Polskich we Włoszech”.
    • Wzbudzenie zainteresowania historią polskiego Państwa.
    • Kształtowanie postaw patriotycznych.
    • Rozwijanie aktywności twórczej, kreatywności dzieci i młodzieży.
    • Prezentacja twórczości dzieci i młodzieży.

III. UCZESTNICY:

Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży szkolnej w klasach 1 – 8. 

IV. ZASADY KONKURSU: 

1. Szkoła może zgłosić dowolną ilość prac, każdy uczestnik - jedną pracę, wykonaną w wybranej
technice: malarstwo, rysunek, grafika, z wyjątkiem technik wykorzystujących materiały nietrwałe i
sypkie, typu: ryż, kasze, plastelina itp.  Wymagany format pracy  - A4 (21 cm/29.7 cm). Praca nie
może być złożona. 
Do pracy powinna być trwale przymocowana metryczka – wzór w załączeniu.
2.  Prace  należy  dostarczyć  osobiście  (do  sekretariatu  szkoły  lub  koordynatora  konkursu)  albo
przesłać pocztą na adres:
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi w Janowszczyźnie,
Janowszczyzna 42,
16-100 Sokółka 
z dopiskiem: 
„HYMN POLSKI W ILUSTRACJI DZIECKA”.
Termin dostarczenia prac upływa 9 marca 2022 r.
W przypadku przesyłki pocztowej decyduje data stempla pocztowego.
3. Koordynator konkursu: Marta Cholewo. 

V. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU
 
1. OCENA PRAC: 
1.1.Oceny prac dokona Jury powołane przez Organizatora konkursu. Decyzja Jury jest ostateczna. 
1.2. Prace oceniane będą w następujących kategoriach wiekowych:
    • I kategoria: uczniowie klas I-III szkół podstawowych,
    • II kategoria: uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych.
1.3. Kryteria oceny:
    • zgodność z tematem,
    • kreatywność uczestnika konkursu,
    • walory artystyczne i estetyczne pracy. 1.4. Prace niespełniające warunków regulaminu oraz
dostarczone po terminie nie będą oceniane.

2. NAGRODY: 
Laureaci konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe. 



 
3. PODSUMOWANIE KONKURSU:
Ogłoszenie  wyników  odbędzie  się  15  marca.  Informacja  udostępniona  będzie  na  stronie
internetowej szkoły: Laureaci o wygranej zostaną powiadomieni telefonicznie. 

VI. DODATKOWE INFORMACJE:

1.  Uczestnik  niepełnoletni  musi  być  zgłoszony  przez  opiekuna  (nauczyciela  lub  opiekuna
prawnego).
2.  Zgłaszający  nie  będący  rodzicem/opiekunem  prawnym  oświadcza,  iż  posiada  niezbędną
dokumentację,  umożliwiającą  uczestnictwo  dziecka  w  konkursie  (w  tym:  zgodę  opiekunów
prawnych  na  udział  dziecka  w konkursie  i  na  przetwarzanie  danych  osobowych  dziecka)  oraz
oświadcza, że zapoznał się i zrozumiał niniejszy regulamin i nie zgłasza zastrzeżeń.
3. Przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego oraz pracy jest równoznaczne z uznaniem
warunków regulaminu konkursu oraz zgodą na publikację danych osobowych autora i opiekuna w
materiałach  dotyczących  konkursu  -  w  tym  na  stronie  internetowej  Organizatora,  w  środkach
masowego przekazu, innych publikacjach.
4.  Administratorem  danych  osobowych  jest  Organizator  konkursu  –  Szkoła  Podstawowa  z
Oddziałami Integracyjnymi w Janowszczyźnie.
5.  Dane  osobowe  uczestników  i  ich  opiekunów  będą  wykorzystane  w  celu  przeprowadzenia
konkursu  (wyłonienia  zwycięzców,  przyznania  nagród)  oraz  publikowane  w  materiałach
dotyczących konkursu.
6.  Organizator  zastrzega  sobie prawo do bezpłatnego publikowania prac lub ich fragmentów, z
zaznaczeniem  imienia  i  nazwiska  autora  pracy,  w  materiałach  konkursowych,  do  organizacji
wystaw pokonkursowych oraz publikacji w Internecie - w tym na stronie internetowej Organizatora
i w środkach masowego przekazu, w celu promowania konkursu oraz kształtowania 
pozytywnego wizerunku Szkoły. 
7. Uczestnik konkursu wypełniając formularz zgłoszeniowy oświadcza, że jest autorem prac.
8.  Prace  plastyczne  nagrodzone  i  wyróżnione  przechodzą  na  własność  Organizatora
z  zachowaniem  praw  autorskich  w  przypadku  dalszego  ich  wykorzystania  przez  Organizatora
zgodnie  z  postanowieniami  ustawy  z  dnia  4  lutego  1994  r.  o  prawach  autorskich  i  prawach
pokrewnych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1191 z późn. zm.)
Pozostałe prace będzie można odebrać osobiście do dnia 31 marca 2022 roku – odbiór ze Szkoły
Podstawowej  z  Oddziałami  Integracyjnymi  w  Janowszczyźnie  po  wcześniejszym  kontakcie
telefonicznym.  
9. Nagrody nieodebrane pozostają do dyspozycji Organizatora.
10. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu wraz z załącznikami należy do Organizatora.
Sytuacje nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator konkursu. Zastrzega on sobie
także do odwołania,  unieważnienia lub przesunięcia  terminów Konkursu w każdym czasie oraz
zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. 
11. Szczegółowych informacji udziela koordynator konkursu Marta Cholewo, numer telefonu:
602 492 513. 

Wzór metryczki: 
Nazwa Międzyszkolnego Konkursu Plastycznego: „HYMN POLSKI W ILUSTRACJI DZIECKA”
Imię i nazwisko autora pracy:………………………………..
Kategoria wiekowa: wiek, klasa……………………………..
Nazwa, adres, telefon, email szkoły/placówki………………...
Imię i nazwisko, telefon, e-mail (nauczyciela, instruktora, rodzica), pod którego kierunkiem została
wykonana praca:………………………………………………...


