
REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO 

Portret Wiosny 

§1. 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Niniejszy Regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa warunki uczestnictwa w konkursie 

plastycznym „Portret Wiosny”, zwanym dalej „Konkursem”. Określa kryteria oceny prac konkursowych 

oraz  nagradzanie zwycięzców.  

2. Organizatorem Konkursu są wychowawcy klasy 1a oraz 2a w Szkole Podstawowej nr 110 im. ks. Jana 

Twardowskiego w Krakowie.  

§2. 

CEL KONKURSU 

Celem konkursu jest:  

1) rozwijanie zainteresowań artystycznych 

2) rozwijanie umiejętności manualnych  

3) prezentacja zdolności plastycznych dzieci 

4) rozbudzanie zainteresowań przyrodą  

 

§3. 

ZAKRES TERYTORIALNY I UCZESTNICY 

 

Konkurs skierowany jest do uczniów naszej szkoły. 

§4. 

PRZEDMIOT KONKURSU 

 

Zadaniem uczniów będzie wykonanie pracy plastycznej „Portret Wiosny”. 

§5. 

PRACA KONKURSOWA 

 

1. Praca konkursowa powinna spełniać następujące kryteria:  

1) obejmować temat konkursu – mogą to być prace przedstawiające indywidualne wizje artystyczne 

autora z zachowaniem tematyki Konkursu, 

2) praca może być wykonana dowolną płaską techniką w formacie A3,A4 

3) praca powinna być wykonana samodzielnie,  

4) praca powinna być staranna. 

 

§6. 

WARUNKI UCZESTNICTWA I HARMONOGRAM KONKURSU 

 

1. Udział w Konkursie jest dobrowolny. 

2. Zgłoszenie pracy konkursowej jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.  



3. Prace konkursowe należy przekazać w terminie do 14 maja 2021 roku do wychowawczy klasy 

1a Pani Elżbiety Brzezickiej (sala nr 30) lub wychowawcy klasy 2a Pani Agnieszki Szefer-Walas 

(sala nr 28).  

4. Każdy z uczestników może przekazać jedną pracę.  

5. Prace powinny być podpisane na odwrocie według wzoru: 

Imię i nazwisko autora: 

Klasa: 

Tytuł dzieła:  

6. W przypadku nauczania zdalnego, prace należy przesłać do Organizatorów w formie jednego 

zdjęcia. 

 

§7. 

KOMISJA KONKURSOWA 

 

1. Organizator powołuje komisję konkursową, zwaną dalej „Komisją”.  

2. Komisja czuwa nad prawidłowym przebiegiem konkursu. 

3. Komisja dokonuje oceny prac konkursowych,  

4. Komisja wyłania najlepsze prace oraz przyznaje im I, II, III miejsca. 

5. Komisja zastrzega sobie przyznania miejsc ex aequo oraz wyróżnień. 

 

§8. 

OCENA PRAC KONKURSOWYCH ORAZ OGŁOSZENIE WYNIKÓW 

 

1. Podczas oceny prac konkursowych komisja będzie brała pod uwagę:  

a) zgodność pracy z tematyką Konkursu,  

b) oryginalność, kreatywność, samodzielność, staranność wykonania pracy,  

c) sposób ujęcia tematu,  

d) walory artystyczne i technikę wykonania. 

2. Ogłoszenie wyników konkursu oraz prezentacja wszystkich prac nastąpi 21 maja 2021 roku . 

Informacja o wynikach zostanie zamieszczona na stronie internetowej Szkoły.  

 

§9. 

NAGRODY W KONKURSIE 

 

1. Za zajęcie I, II, III miejsca przewidziane są nagrody. 

2. Za zajęcia wyróżnienia oraz za uczestnictwo w konkursie przewidziane są drobne upominki. 

3. Wszyscy uczestnicy otrzymują pamiątkowe dyplomy.  

 

§10. 

DANE OSOBOWE 

 

1. Przystępując do Konkursu, uczestnik wyraża zgodę na:  

a) przetwarzanie przez Organizatora jego danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia 

Konkursu i realizacji jego celów, 

b) nieodpłatną publikację czyli prezentację w Internecie pracy konkursowej uczestnika 

2. Odmowa wyrażenia zgody w Regulaminie skutkuje odrzuceniem zgłoszonej pracy konkursowej. 


