
REGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO

TWÓRCZOŚCI DZIECI I MŁODZIEŻY

pt.: ,,WSPÓŁCZESNA  PISANKA WIELKANOCNA Z MOTYWEM KWIATOWYM” 

1. Organizatorzy:

 Zespół Szkół Specjalnych w Dębicy

2. Cele konkursu:

 Kultywowanie tradycji związanej z tematyką Świąt Wielkanocnych

 Aktywizacja dzieci i młodzieży do pracy twórczej

 Wzbogacenie warsztatu plastycznego oraz rozwijanie wyobraźni przestrzennej

3. Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu 
umiarkowanym lub znacznym, w czterech grupach wiekowych:

 I  Szkoła Podstawowa klasy 1-3

 II  Szkoła Podstawowa klasy 4-6

 III  Gimnazjum

 IV  Szkoła Ponadgimnazjalna

4. Każdy z uczestników zgłasza tylko jedną pracę, wykonaną indywidualnie.

 Prace nie mogą być nigdzie publikowane lub prezentowane.

5. Technika pracy dowolna, spełniająca kryterium pisanki współczesnej.

6. Forma przestrzenna.

7. Kryterium oceny

 Nawiązanie do tematu

 Walory artystyczne: kompozycja, technika wykonania, oryginalność

 Estetyka pracy

8. Termin nadsyłania prac



 Prace konkursowe będą przyjmowane do 14.03.2016 roku (decyduje data 
dostarczenia)

 Prace można doręczyć lub przesłać drogą pocztową na adres:

Zespół Szkół Specjalnych 

ul. Matejki 22

39-230 Dębica 

z dopiskiem  Konkurs plastyczny pt. „ WSPÓŁCZESNA  PISANKA WIELKANOCNA”

9. Do każdej pracy powinna być dopięta (TRWALE) etykieta wypełniona pismem 
drukowanym zawierająca dane:

 Imię i nazwisko autora

 Grupę wiekową (klasa, szkoła)

 Nazwę szkoły/placówki

oraz dołączone załączniki nr 1 i 2

10. Ogłoszenie wyników

 Komisja powołana przez organizatorów do dnia 16.03.2016 dokona oceny prac, 
następnie przydzieli dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

 Nagrodzone zostaną po trzy prace z każdej grupy wiekowej (I, II i III miejsce).

 Wyniki zostaną ogłoszone na stronie internetowej Zespołu Szkół Specjalnych 
w Dębicy do dnia 18. 03. 2016 roku. Dodatkowo nauczyciele - opiekunowie dzieci, 
których prace zostaną nagrodzone w konkursie będą powiadomieni telefonicznie.

 Nagrody będzie można odbierać w siedzibie Zespołu Szkół Specjalnych, ul. Matejki 22 
w Dębicy do końca kwietnia 2016 roku.

11. Postanowienia końcowe

 Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikacji prac biorących udział 
w Konkursie.

 Organizatorzy przewidują prezentację wybranych prac na wystawie oraz planują 
licytację prac , z której dochód zostanie przeznaczony na cele charytatywne.



 Organizatorzy nie zwracają nadesłanych na Konkurs prac oraz kosztów przesyłki.

 Prace niezgodne z Regulaminem ( forma płaska, prace uszkodzone, grupowe, itp.) lub
oddane po terminie nie będą oceniane.

 Nadesłane na Konkurs prace przechodzą na własność Organizatorów. Nadesłanie 
pracy konkursowej jest równoznaczne z nieodpłatnym przekazaniem jej w celu 
ewentualnej sprzedaży na Kiermaszu Wielkanocnym, z którego dochód przeznaczony 
zostanie na cel charytatywny.

 Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest dołączenie do każdej nadesłanej pracy 
uzupełnionego pismem drukowanym:

- formularza z danymi autora, a także szkoły/placówki z której została nadesłana  
praca ( załącznik nr 1)

- oświadczenia (załącznik nr 2)

- listy zbiorczej uczestników Konkursu (załącznik nr 3)

12. Opiekę nad konkursem sprawują: 

p. Anna Jurkiewicz, tel. 501 070 487

p. Ewelina Dudziak, tel. 508 106 457

p. Małgorzata Toczyńska – Ożóg,  

p. Anna Chęciek

Zapraszamy do udziału w konkursie!



Załącznik nr 1

AUTOR  ........................................................................................................................................

GRUPA WIEKOWA  ......................................................................................................................

ADRES SZKOŁY / PLACÓWKI  .......................................................................................................

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

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

TELEFON SZKOŁY / PLACÓWKI  ...................................................................................................

E-MAIL SZKOŁY / PLACÓWKI  ......................................................................................................

IMIĘ I NAZWISKO NAUCZYCIELA - OPIEKUNA  ............................................................................

TELEFON  NAUCZYCIELA - OPIEKUNA  …………………………………………………………………………………….

PIECZĘC SZKOŁY / PLACÓWKI  ....................................................................................................

Załącznik nr 2

Oświadczenie



Oświadczam, że zostałam/em zapoznana/y z regulaminem i bez zastrzeżeń przyjmuję 
jego postanowienia. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez 
Organizatorów na potrzeby Konkursu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 
29 sierpnia 1997r.(Dz.U.z 2002r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) w celu przeprowadzenia 
konkursu oraz dalszego wykorzystania prac.

Wyrażam zgodę

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

(podpis rodzica lub prawnego opiekuna)

Załącznik nr 3

LISTA ZBIORCZA

WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO

TWÓRCZOŚCI DZIECI I MŁDZIEŻY

pt. „ WSPÓŁCZESNA  PISANKA WIELKANOCNA Z MOTYWEM KWIATOWYM”

NAZWA, ADRES PLACÓWKI..........................................................................................................

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

LP. AUTOR GRUPA WIEKOWA OPIEKUN




