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REGULAMIN  

DZIELNICOWEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO  

dla klas O – III SP 

pt. „Moja planeta” 

 

Organizator: 

Szkoła Podstawowa nr 351 im. Bolesława Prusa w Warszawie  

 

Patronat: 

Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy   

 

Cel konkursu: 

• popularyzacja wiedzy na temat ekologii; 

• wyrabianie nawyku dbania o środowisko naturalne naszej planety;  

• uatrakcyjnianie treści programowych o tematyce związanej z ekologią poprzez plastyczne 

działania twórcze; 

• motywowanie do podejmowania działań na rzecz ochrony naszego środowiska naturalnego; 

• zainteresowanie dzieci tematyką konkursu; 

• popularyzacja działań plastycznych i poszerzenie wiedzy z zakresu różnych technik 

plastycznych; 

• rozwijanie kreatywności uczestników konkursu; 

• rozwijanie uzdolnień plastycznych. 

 

Uczestnicy konkursu: 

 Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas O – III Szkół Podstawowych  

z Dzielnicy Wola m. st. Warszawy   

 

Kategorie wiekowe: 

• dzieci z zerówek i klas pierwszych SP (6– 7 lat) 

• dzieci z klas drugich i trzecich SP (8 – 9 lat) 
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Warunki uczestnictwa: 

• Technika wykonania:  

 - techniki płaskie: rysunek, malarstwo, grafika, wyklejanka, wydzieranka. 

 - techniki mieszane: kolaż, itp. 

 - techniki półprzestrzene: wyklejanka z plasteliny, wyklejanka z bibuły, itp.  

• Format pracy: A4. 

• Praca powinna być wykonana indywidualnie przez uczestnika konkursu. 

• Uczestnik może zgłosić jedną pracę plastyczną. 

• Prace niezgodne z regulaminem nie będą oceniane. 

• Prac nie należy oprawiać. 

• Praca plastyczna powinna być trwale opisana na odwrocie imieniem i nazwiskiem 

uczestnika konkursu, wiek, numer telefonu placówki, nazwę placówki, do której 

uczestnik uczęszcza, imię nazwisko nauczyciela pod kierunkiem, którego wykonano 

pracę (formularz zgłoszeniowy stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu). 

Opis pracy prosimy wypełnić drukowanymi literami wg niżej zamieszczonego wzoru oraz 

przyklejenie na rewersie pracy konkursowej. 

 

Terminy: 

Otwarcie konkursu nastąpi: 14 kwietnia 2021 r. 

 

Prace należy wysłać na adres do dnia: 14 maja 2021 r. 

Szkoła Podstawowa nr 351 im. Bolesława Prusa 

01-111 Warszawa , ul. Jana Olbrachta 48/56 

z dopiskiem: ”Konkurs Plastyczny – „Moja planeta”– sala 306” 

Lista nagrodzonych zostanie opublikowana na stornie internetowej: https://sp351.edupage.org  

Rozdanie nagród i wyróżnień w dniu 20 maja 2021 r., o godz. 10:00.  

 

Ocena prac: 

Prace zostaną ocenione przez specjalnie do tego celu powołaną komisję konkursową.  

Decyzja komisji konkursowej jest ostateczna.  

Lista nagrodzonych zostanie opublikowana na stornie internetowej: https://sp351.edupage.org 

https://sp351.edupage.org/
https://sp351.edupage.org/
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Nagrody: 

Uczestnicy konkursu, których prace zostaną wyłonione otrzymują nagrody, wyróżnienia  

w każdej kategorii wiekowej. 

Autorzy prac nagrodzonych otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe podczas wystawy 

pokonkursowej. O terminie i miejscu wystawy organizatorzy poinformują na stronie 

internetowej: https://sp351.edupage.org  

Uczestnikom, którzy nie będą w stanie dotrzeć na wystawę pokonkursową nagrody zostaną 

przekazane do szkół.  

 

Prawa organizatorów: 

Wszystkie prace biorące udział w konkursie przechodzą na własność organizatora, który 

zastrzega sobie prawo do ich publikacji. 

Prace konkursowe nie podlegają zwrotowi. 

 

Komisarz konkursu: 

p. Damian Sołtykiewicz – adres email: damian.soltykiewicz@gmail.com    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://sp351.edupage.org/
mailto:damian.soltykiewicz@gmail.com
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Załącznik nr 1 

 

Dzielnicowy Konkurs Plastyczny “Moja planeta” 

 

Dane autora pracy: 

Imię ….............................. Nazwisko ….....................................................Wiek …........ Klasa... 

Nazwa szkoły, lub placówki …..................................................................................................... 

Adres szkoły lub placówki............................................................................................................. 

Telefon kontaktowy ................................. e-mail …..................................................................... 

Nauczyciel………….. …................................................................................................................. 

Oświadczenie  

 Oświadczam, ze zapoznałem się z Regulaminem Dzielnicowego Konkursu Plastycznego 

“Moja Planeta” organizowanego przez Szkołę Podstawową nr 351 im. Bolesława Prusa  

w Warszawie i akceptuję jego warunki oraz wyrażam zgodę na publikację  

i przetwarzanie danych osobowych. Zgoda na publikację i przetwarzanie danych osobowych: Zgodnie 

z Art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia 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 Wyrażam 

zgodę na podanie do wiadomości publicznej moich/ mojego dziecka*  

 

(podać czytelnie IMIĘ i NAZWISKO DZIECKA)  

………………………………………………………………………………………………………… 

następujących danych osobowych: imienia i nazwiska autora pracy plastycznej, wieku oraz instytucji  

i miejscowości, z której praca została nadesłana, a także danych biometrycznych (wizerunku)  

w przypadku udziału w otwarciu wystawy pokonkursowej (finał konkursu). Wyrażam zgodę na 

przetwarzanie podanych danych osobowych: imię i nazwisko, wiek, instytucja, klasa przez 

Administratora Danych, jakim jest Szkoła Podstawowa nr 351 im. Bolesława Prusa w Warszawie  

w celu przeprowadzenia i realizacji konkursu. Zgadzam się, by podane dane osobowe (tj. lista 

laureatów konkursu oraz opatrzone podpisem zdjęcie pracy plastycznej) zostały opublikowane w celu 

promocji konkursu przez Szkołę Podstawową nr 351 im. Bolesława Prusa w Warszawie w lokalnych 

mediach, serwisie internetowym: https://sp351.edupage.org oraz mediach społecznościowych. 

 

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

(podpis rodzica lub opiekuna prawnego oraz data) 

https://sp351.edupage.org/

