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na oryginalną kartkę wielkanocną 

2017 

 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1. Organizatorem konkursu jest świetlica artystyczna przy Szkole Podstawowej 
w Złotorii. 

2. Nagrody rzeczowe w konkursie są ufundowane przez Miejsko-Gminny 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Choroszczy. 

3. Koordynatorem konkursu jest opiekun świetlicy artystycznej przy Szkole 
Podstawowej w Złotorii p. Joanna Czarnecka, e- mail: jmerecka@o2.pl 

4. Konkurs trwa od 01 marca 2017 r. do 27 marca 2017 r. 
5. Prace należy w tym terminie przesyłać lub dostarczyć do Szkoły 

Podstawowej w Złotorii z dopiskiem „Gminny konkurs plastyczny 2017” 

6. Celem konkursu jest: 

 rozwijanie kreatywności i zdolności plastycznych dzieci,  
 kultywowanie tradycji Świąt Wielkanocnych, 

 promowanie twórczości własnej dzieci. 
 

ZASADY KONKURSU 

 
1. Konkurs skierowany jest do uczniów klas I-VI szkół podstawowych z terenu 

Gminy Choroszcz w dwóch kategoriach wiekowych: 
 Klasy I-III szkoły podstawowe 

 Klasy IV-VI szkoły podstawowe 
2. Każdy uczestnik może wykonać tylko jedną pracę. 

3. Praca powinna: 
 nawiązywać do tematyki Świąt Wielkanocnych (zachowywać tradycyjne 

motywy i kolorystykę świąt), 
 w formacie: A5, 

 wykonana techniką dowolną, bez użycia materiałów nietrwałych jak 
kasze, ryże, cukier,   itp. oraz z wyłączeniem grafiki komputerowej, 

 zrobiona samodzielnie, 
 nie być wcześniej nigdzie prezentowana lub publikowana,  

 nie brać udziału w innych konkursach,  

 na odwrocie posiadać przyklejoną, kompletną i czytelnie wypełnioną 
drukowanymi literami kartę informacyjną (załącznik nr 1)  

 mieć napis: „ Wesołych Świąt ” (nie można go wydrukować). 
 



Samodzielność wykonania i autentyczność pracy plastycznej ucznia 

potwierdza własnym podpisem na metryczce nauczyciel-opiekun. 

 
4. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie 

danych osobowych przez Organizatora Konkursu Plastycznego w celach 
wynikających z regulaminu tego Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 

sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r., nr 133, 
poz 883 z późniejszymi zmianami). Poprzez wysłanie prac na Konkurs 

nieodpłatnie przenoszę na Organizatora prawo do wykorzystania prac we 
wszelkich możliwych publikacjach, na stronach internetowych oraz do 

reprodukowania prac w celach popularyzatorskich i promocyjnych.  

5. Organizator oświadcza, że dane osobowe uczestnika będą przetwarzane 

przez Organizatora w celu realizacji i promocji niniejszego Konkursu.  

6. Prace nie spełniające warunków określonych w regulaminie  - (pkt 3 Zasady 
Konkursu)  - nie będą oceniane w konkursie. 

7. Wszystkie prace dostarczone na konkurs przechodzą na własność 

Organizatora Konkursu i nie podlegają zwrotowi. 

 
SPOSÓB WYŁONIENIA ZWYCIĘSKIEJ PRACY ORAZ FORMY NAGRODY 

 
1. Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora konkursu oceni 

nadesłane prace, przyznając w dwóch kategoriach: 
 miejsca 1-3 

 wyróżnienia 
2. Przy ocenie prac Komisja będzie brała pod uwagę takie elementy jak: 

 walory artystyczne,  
 zachowanie tradycyjnych motywów i kolorystyki,  

 inwencja twórcza,  

 estetyka pracy, 
 samodzielność wykonania pracy,  

 
3. Wszyscy laureaci i autorzy wyróżnionych prac otrzymają dyplomy i nagrody 

rzeczowe. 
4. Dyplomy i nagrody zostaną dostarczone do szkół biorących udział w 

konkursie prze koordynatora konkursu po ogłoszeniu wyników (po 14 
kwietnia 2017). 

5. Nagrodzone prace zostaną zaprezentowane na stronie 
http://mgops.choroszcz.pl/ i http://gazeta.choroszcz.pl/ i przechodzą na 

własność Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Choroszczy. 
6. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej 

http://mgops.choroszcz.pl/ i http://gazeta.choroszcz.pl/ w terminie do 14 
kwietnia 2017 r. 
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