
 

 

 

 

 

 

 

 

Gminny Konkurs Plastyczny  

dla uczniów kl. V-VIII szkół podstawowych z terenu gminy Gnojnik 

 

                         „Chrońmy żaby – nasze zielone przyjaciółki” 

 

I. ORGANIZATOR   

Konkurs organizowany jest przez Szkołę Podstawową im. Władysława Jagiełły w Uszwi. 

II. CELE KONKURSU  

• kształtowanie postaw proekologicznych 

• propagowanie działań na rzecz aktywnej ochrony przyrody, szczególnie płazów 

• rozwijanie wyobraźni, kreatywności i twórczej aktywności uczniów 

III. PRZEDMIOT KONKURSU I WARUNKI UDZIAŁU 

• Uczestnicy konkursu wykonują pracę plastyczną w formacie A3, która powinna mieć 

formę plakatu przedstawiającego treści zachęcające do ochrony płazów 

bezogonowych występujących w Polsce. 

• Na plakacie musi znaleźć się hasło (inne niż hasło konkursu). 

• Dopuszcza się wykonanie pracy dowolnymi technikami, np. malarstwo, rysunek, 

collage, grafika, techniki mieszane (z wyjątkiem grafiki komputerowej) i z różnych 

materiałów (z wyjątkiem materiałów sypkich).  

• Praca musi być wykonana samodzielnie i indywidualnie (nie będą oceniane prace 

zbiorowe). 

• Przekazanie pracy konkursowej oznacza oświadczenie uczestnika, że nie narusza ona 

praw autorskich osób trzecich. 

IV. PRZEBIEG KONKURSU 

Etap szkolny:  

Komisja szkolna przeprowadza konkurs na terenie szkoły i wybiera 3 prace. 

Na odwrocie pracy należy umieścić metryczkę zawierającą: imię i nazwisko autora, klasę, 

nazwę szkoły oraz dołączyć zgodę rodzica lub prawnego opiekuna ucznia na przetwarzanie 

danych osobowych, wykorzystanie wizerunku oraz pracy autora. (Załącznik nr 1)  

Termin dostarczenia prac do sekretariatu Organizatora: 30.09.2021 r.  



Etap gminny:  

Oceny otrzymanych prac dokonuje komisja konkursowa Organizatora. 

V. ZASADY OCENIANIA I NAGRODY 

Kryteria oceny prac:  

• zgodność z tematem  

• czytelność przekazu  

• oryginalność  

• estetyka wykonania 

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w pierwszym tygodniu października na stronie 

internetowej Organizatora. Wręczenie nagród odbędzie się podczas podsumowania projektu  

19 października 2021 r. 

Dla laureatów (I, II, III miejsce) przewidziano nagrody ufundowane przez Organizatora. 

Wszystkim uczestnikom zostaną wręczone pamiątkowe dyplomy za udział w konkursie. 

VI. Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu. 

VII. Wszelkich informacji udziela Publiczna Szkoła Podstawowa im. Władysława 

Jagiełły w Uszwi – Uszew 205, 32-865 Uszew. Nauczyciel odpowiedzialny – Teresa 

Czesak (teresa_czesak@op.pl) 

 

Wszystkim uczestnikom życzymy oryginalnych pomysłów i sukcesów w konkursie! 
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                                                                                                                Załącznik nr 1 

 

Zgoda rodziców/opiekunów prawnych na udział dziecka w konkursie 

 

     Wyrażam zgodę na udział mojego 

dziecka………………………...………………………… 

w Gminnym Konkursie Plastycznym dla uczniów kl. V-VIII szkół podstawowych z terenu 

gminy Gnojnik w ramach projektu „Chrońmy żaby – nasze zielone przyjaciółki” 

organizowanym przez Publiczną Szkołę Podstawową im. Władysława Jagiełły w Uszwi. 

 

• Zgłoszenie do udziału w konkursie oznacza zgodę na przetwarzanie przez organizatora danych 

osobowych podanych w formularzach w celach niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia 

organizowanego wydarzenia (zgodnie z RODO). Opiekunom prawnym uczestników i osobom, 

których dane dotyczą przysługuje prawo do ich wglądu i poprawienia oraz żądania zaprzestania ich 

przetwarzania. Podanie danych jest dobrowolne, lecz ich brak uniemożliwia wzięcie udziału w 

konkursie. 

• Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania danych: imienia i nazwiska, wieku, klasy, 

miejscowości, nazwy instytucji delegującej w zakresie publicznej promocji i sprawozdawczości 

konkursu. 

• Administratorem danych jest Publiczna Szkoła Podstawowa im. Władysława Jagiełły w Uszwi – 

Uszew 205, 32-865 Uszew. 

• Organizator zastrzega sobie prawo do fotograficznej i audiowizualnej rejestracji wydarzenia oraz 

jego prezentacji w materiałach promocyjnych i sprawozdawczych związanych z organizowanym 

konkursem. 

• Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne ze zgodą na wykorzystanie zdjęć i materiałów 

multimedialnych zawierających wizerunek osób biorących udział w konkursie oraz wykonanych przez 

nich prac. 

 

 

 

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

             (miejscowość, data)                                          (podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

               


