
REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO 

Moja Babcia i Mój Dziadek- portret babci i dziadka 

 

§1. 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

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

plastycznym „Moja Babcia i mój Dziadek - portret babci i dziadka ”, zwanym dalej 

„Konkursem”. Określa kryteria oceny prac konkursowych oraz  nagradzanie zwycięzców. 

2. Organizatorem Konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 110 im. ks. Jana Twardowskiego  

w Krakowie. 

3. Koordynatorami szkolnymi Konkursu są: p. Marzena Zgorzelska, p. Katarzyna Kozak,  

p. Joanna Fijałkowska. 

§2. 

CELE KONKURSU 

Celem konkursu jest: 

• wychowanie dzieci i młodzieży w szacunku dla wartości rodzinnych, 

• kształtowanie silnych więzi rodzinnych, 

• zwrócenie uwagi na rolę babci i dziadka w wychowaniu dzieci, 

• rozwijanie wyobraźni twórczej, 

• promowanie i rozwijanie młodych talentów. 

 

§3. 

ZAKRES TERYTORIALNY I UCZESTNICY 

Konkurs skierowany jest do uczniów klas 1- 5 Szkoły Podstawowej nr 110 im. ks. Jana Twardowskiego w 

Krakowie. Konkurs będzie rozstrzygany w kategoriach wiekowych: 

1. Klasy 1 

2. Klasy 2-3 

3. Klasy 4-5 

§4. 

PRZEDMIOT KONKURSU 

Przedmiotem Konkursu jest wykonanie dowolną techniką portretu o formacie A3 lub A4, 

przedstawiającego babcię i/lub dziadka. 

§5. 

WYMOGI DOTYCZĄCE PRAC 

1. Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie pracy plastycznej przedstawiającej portret 

babci i/lub dziadka. 

2. Uczestnicy konkursu wykonują prace wybranymi przez siebie technikami plastycznymi 

(rysowanie, malowanie, wyklejanie, wydzieranie, grafika, kolaż, bez sypkich produktów). 

3. Format prac: A4 lub A3. 

4. Prace powinny być wykonane indywidualnie i samodzielnie przez uczniów. 



5. Każda praca musi być opisana na odwrocie metryczką zawierającą imię i nazwisko autora 

pracy, klasa. 

§6. 

WARUNKI UCZESTNICTWA I HARMONOGRAM KONKURSU 

1. Udział w Konkursie jest dobrowolny. 

2. Zgłoszenie pracy konkursowej jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu. 

3. Warunkiem udziału w konkursie jest: wypełnienie przez rodzica ZGODY NA UCZESTNICTWO  

W KONKURSIE i OŚWIADCZENIA RODO. 

4. Prace należy składać od 10 stycznia do dnia 18 stycznia 2023 r. do koordynatorów konkursu. 

Prace dostarczone po terminie nie będą oceniane. 

5. Każdy z uczestników może przekazać jedną pracę. 

§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 w danej kategorii wiekowej. 

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: 

• zgodność pracy z tematyką Konkursu, 

• oryginalność, kreatywność, samodzielność, staranność wykonania pracy, 

• sposób ujęcia tematu, 

• walory artystyczne i technikę wykonania. 

2. O wynikach konkursu Laureaci zostaną poinformowani poprzez zamieszczenie informacji   

w dzienniku elektronicznym Librus. Prace konkursowe zostaną wyeksponowane na wystawie 

w holu Szkoły Podstawowej nr 110  im. ks.  Jana Twardowskiego (przy wejściu),  którą będzie 

można oglądać do końca stycznia 2023 roku,  zamieszczone zostaną na stronie internetowej 

oraz na portalu społecznościowym Facebook. 

§9. 

NAGRODY W KONKURSIE 

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

2. Wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy. 

 

 



§10. 

DANE OSOBOWE 

1. Przystępując do Konkursu, uczestnik wyraża zgodę na: 

2. przetwarzanie przez Organizatora jego danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia 

Konkursu i realizacji jego celów, 

3. nieodpłatną publikację czyli prezentację w Internecie pracy konkursowej uczestnika 

4. Odmowa wyrażenia zgody w Regulaminie skutkuje odrzuceniem zgłoszonej pracy 

konkursowej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik 1. Zgoda na udział w konkursie 

OŚWIADCZENIE WYPEŁNIANE PRZEZ RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO DZIECKA BIORĄCEGO 

UDZIAŁ W SZKOLNYM KONKURSIE PLASTYCZNYM  „Moja Babcia i mój Dziadek- portret babci i 

dziadka” 

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA UDZIAŁ W KONKURSIE 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka  (imię i nazwisko) 

……………………………….........…………………………………………………………….. 

klasa ………… w Szkolnym Konkursie Plastycznym  „Moja Babcia i mój 

Dziadek- portret babci i dziadka” organizowanym przez Szkołę Podstawową nr 110 im. Ks. Jana 

Twardowskiego w Krakowie. 

……………………………………………………………. 

data i podpis rodzica / opiekuna prawnego 

Załącznik nr 2: Zgoda na udostępnianie, przetwarzanie danych  i wizerunku uczestnika konkursu 

(RODO) 

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY 

NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH I WIZERUNKU UCZNIA 

Wyrażam zgodę / Nie wyrażam zgody* na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka 

………………………………………………………………………………………… 

w zakresie imienia, nazwiska, klasy do której uczęszcza dziecko oraz pracy konkursowej zgodnie  

z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), w celu związanym 

z realizacją konkursu, w tym na potrzeby publikacji na Facebooku  

i stronie internetowej szkoły https://sp110krakow.pl/ wyników i przebiegu konkursu organizowanego  

w ramach Szkolnego Konkursu Plastycznego „Moja Babcia i mój Dziadek- portret babci i dziadka”, 

którego organizatorem jest Szkoła Podstawowa nr 110 w Krakowie przy ul. Skwerowej 3, 30-317. 

……………………………………………………………. 

data i podpis rodzica / opiekuna prawnego 


