
Wojska, 24.02.2015r. 

                                                                                          

   

 Zatwierdzam 

   

REGULAMIN 

MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO 

„Inspirowane strojem śląskim …” 

 

 

 §1   Organizator konkursu 

1. Organizatorem konkursu jest Zespół Szkolno – Przedszkolny, Szkoła Podstawowa 

w Wojsce.  

 

                               §2  Temat i cel konkursu 

 

1. Tematem konkursu są wszelkiego rodzaju dzieła plastyczne inspirowane strojem 

śląskim.   

2. Celem konkursu jest: 

a) rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz indywidualnych zdolności 

twórczych dzieci, 

b) zaangażowanie dzieci i młodzieży w działalność twórczą, 

c) uwrażliwianie uczniów na tematykę regionalną, 

d) promowanie kultury śląskiej. 

 

                                  §3   Zadania konkursowe 

 

1. Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy związanej ze wskazanym w                        

§ 2.1 tematem w dowolnej technice plastycznej.  

2. Dzieła przekazane na konkurs muszą być pracami autorskimi. 

3. Praca powinna być wykonana z materiałów  trwałych, gwarantujących odporność 

na zniszczenie w czasie transportu.  

4. Uczestnik może przekazać tylko jedną pracę.  

5. Każdy z uczestników powinien opatrzyć pracę tytułem oraz swoimi danymi: imię i 

nazwisko, klasa i nazwa szkoły/przedszkola, imię i nazwisko opiekuna, a także 

wypełnić dołączoną do regulaminu kartę konkursową. 



                              §4  Uczestnicy konkursu 

 

1. W konkursie mogą wziąć udział przedszkolaki, uczniowie szkół podstawowych i 

gimnazjalnych. 

 

                                 §5  Terminarz  

 

1. Termin składania prac: 24.02.2015 – 18.03. 2015 r. W przypadku wysłania pracy 

pocztą, decyduje data stempla pocztowego, przy czym organizator zastrzega, iż 

rękodzieła, które dotrą do szkoły po terminie rozstrzygnięcia konkursu (patrz 

§7.1) nie zostaną ocenione, a tym samym nie wezmą udziału w konkursie.     

2. Prace można składać na terenie naszej szkoły w godzinach pracy sekretariatu, tj. 

od  7°° do 15°°. 

     Adres : Zespół Szkolno – Przedszkolny. Szkoła Podstawowa w  Wojsce, 
               ul. Szkolna 12, 42 -690 Tworóg 

 

 

                                      §6   Kryteria oceny  prac 

 

1. Prace poddane zostaną ocenie Jury. 

2. Decyzje komisji są ostateczne. 

3. Jury oceni prace, biorąc pod uwagę ich oryginalność, pomysłowość, 

samodzielność, estetykę wykonania oraz trafne przedstawienie tematu.  
4. Jury oceni prace w czterech kategoriach wiekowych: 

I. grupa -  przedszkolaki, 

II. grupa – uczniowie klas 1- 3 szkół podstawowych, 

III. grupa – uczniowie klas 4 – 6 szkół podstawowych, 

IV. grupa – gimnazjaliści. 

 

                        §7  Postanowienia końcowe 

 

1. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 20 marca 2015 (piątek), o wynikach 

laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie. 

2. Zwycięzcom konkursu plastycznego zostaną przyznane pamiątkowe dyplomy oraz 

atrakcyjne nagrody. 

3. Rozdanie nagród nastąpi w Szkole Podstawowej w Wojsce 22 marca 2015 r. 

(niedziela) podczas uroczystego koncertu II Dnia Śląskiego.  

4. Organizator nie przewiduje zwrotu prac.  

5. Przystąpienie do konkursu oznacza akceptację regulaminu oraz wyrażenie zgody 

rodziców/opiekunów na przetwarzanie danych osobowych ich dziecka przez 

organizatora, a także na publikację wizerunku dziecka oraz jego pracy w zakresie 

niezbędnym do celów związanych z konkursem.  

6. Regulamin konkursu dostępny jest w sekretariacie szkoły oraz na stronie 

internetowej http://wojskazsp.edupage.org 

 

 

Dodatkowych informacji udzielają:  

mgr Anna Kupka, mgr Monika Ziob, mgr Hanna Blacha.  

W razie wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny (tel.32-285-75-27). 

http://wojskazsp.edupage.org/

