
REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO 

DLA ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH 

 

Konkurs na maskotkę szkoły 

 

Cele konkursu: 

 Rozwijanie i kształtowanie kreatywności, uzdolnień, wyobraźni i wrażliwości 

artystycznej. 

 Rozwijanie umiejętności manualnych. 

 Prezentowanie prac uczniów na forum szkolnym. 

 

Organizator: 

Organizatorem konkursu jest zespół do spraw promocji Szkoły Podstawowej im. ks. Jerzego 

Popiełuszki w Górsku. 

 

Adresaci: 

Konkurs zorganizowany jest dla dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych.  

 

Zasady uczestnictwa: 

 Każdy uczeń może zgłosić do konkursu jedną pracę. 

 Zadaniem uczestnika konkursu jest wykonanie autorskiego projektu maskotki 

promującej Szkołę Podstawową im. ks. Jerzego Popiełuszki w Górsku w formie ręcznie 

wykonanego rysunku. 

 Projekt maskotki należy wykonać w formacie A4. 

 Praca konkursowa powinna uwzględniać kolory logo szkoły: szary i fioletowy. 

 Pracę konkursowa powinna być podpisana: imię i nazwisko. 

 Prace konkursowe wraz z kartą zgłoszenia należy składać do 15.03.2022r.                   u 

wychowawców oddziałów przedszkolnych. 

 

Kryteria oceny: 

 Zgodność z tematyką 

 Zgodność z wytycznymi zawartymi w regulaminie 

 Oryginalność 



Nagrody: 

 Powołane przez Organizatorów jury dokona oceny wszystkich dostarczonych prac. 

 Organizatorzy przewidują dyplomy dla wszystkich uczestników i oraz nagrodę 

rzeczową dla zwycięskiej pracy. 

 Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania nagród równorzędnych. 

 

Ustalenia końcowe: 

 Prace konkursowe stają się własnością Organizatora, który zastrzega sobie prawo do 

bezpłatnego ich wykorzystania. 

 Wszystkie prace konkursowe zostaną wyeksponowane na holu szkolnym. 

 Wyniki konkursu zostaną ogłoszone dnia 19.03.2022r. podczas XVIII Rajdu Topienia 

Marzanny. 

 Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.  

 

 

 

 

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE 

 

 

 

 

Organizator konkursu – zespół do spraw promocji Szkoły: 

mgr Patrycja Bania-Skuza - przewodnicząca 

mgr Szymon Czarnecki - członek 

mgr Dorota Odziomek – członek 

mgr Tomasz Urbański – członek 

mgr Anna Zaradzka - członek 

mgr Katarzyna Zybert – członek 

 

 



KARTA ZGŁOSZENIA 

uczestnictwa w SZKOLNYM KONKURSIE PLASTYCZNYM 

DANE AUTORA: 

Imię i nazwisko (wypełnić drukowanymi literami): 

 

.............................................................................................................  

Ja, rodzic/opiekun prawny uczestnika ............................................................, 

                                                                        (imię, nazwisko uczestnika konkursu)
 

niżej podpisany oświadczam, że  

 wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w konkursie plastycznym 

 wyrażam zgodę na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie nadesłanej przez moje 

dziecko pracy konkursowej w materiałach promocyjnych związanych z konkursem, 

prezentacjach pokonkursowych w różnych formach utrwaleń. 

 potwierdzam zapoznanie się z Regulaminem konkursu oraz akceptuję jego zapisy. 

 

.........................................   ............................................... 
(miejscowość, data)      podpis rodzica 

 

 

 

 


