
REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO 

pt. „MOJA RODZINA I ZNAJOMI W USA” 
 

§1 

Organizator Konkursu 

 

Organizatorem Konkursu Plastycznego pt.: „Moja rodzina i znajomi w 

USA ” jest Szkoła Podstawowa w Kościelisku we współpracy ze 

Związkiem Podhalan w Północnej Ameryce 

 

§2 

Cele Konkursu 

Celem konkursu są: 

- pokazanie związku pomiędzy Polakami w kraju i Polonią w Stanach 

Zjednoczonych,), 

- szukanie inspiracji do tworzenia prac plastycznych w najbliższym 

otoczeniu dziecka, 

- pobudzanie integracji oraz aktywności społecznej (pozaszkolnej) wśród 

dzieci i młodzieży, 

- rozwijanie aktywności twórczej oraz wrażliwości artystycznej dzieci i 

młodzieży, 

- pogłębianie umiejętności plastycznych w tworzeniu postaci ludzkiej i 

portretu zbiorowego, 

- prezentacja talentów i kreatywności uczestników konkursu. 

 

§3 

Warunki uczestnictwa w Konkursie 

 

1. Konkurs jest adresowany do dzieci z klas I-III Szkoły Podstawowej 

w Kościelisku, Dzianiszu i Witowie 

2. W konkursie mogą brać udział uczniowie za pisemną zgodą 

rodziców (załącznik nr 1) 

3. Konkurs trwa od 25 stycznia do 09 lutego 2018 roku.  

4. Uczestnicy biorący udział w Konkursie akceptują zasady Konkursu 

zawarte w Regulaminie. 

5. Uczestnicy wykonują prace plastyczne indywidualnie w dowolnych 

technikach malarskich lub rysunkowych bądź mieszanych (techniki 

płaskie) w formacie A4 

6. Na odwrocie każdej pracy należy wpisać: 



a. imię i nazwisko autora pracy 

b. klasę i szkołę autora 

7. Interpretacja tematu jest dowolna, zależy od wyobraźni i 

kreatywności autora. 

8. Prace wraz z dołączonym formularzem zgłoszeniowym należy 

złożyć w terminie do dnia 09 lutego czerwca 2018 roku w 

Sekretariacie Szkoły Podstawowej w Kościelisku 

 

§4 

Kryteria oceny 

 

1. Zgodność z tematyką konkursu 

2. Estetyka i oryginalność ujęcia tematu. 

3. Wrażliwość plastyczna autora. 

 

§5 

Komisja Konkursowa 

 

1. O wyłonieniu zwycięzców Konkursu decyduje Komisja 

Konkursowa, w skład której wchodzi jeden nauczyciel z każdej ze 

szkół Gminy Kościelisko. 

2. Konkurs jest jednoetapowy. 

 

§6 

Nagrody 

 

1. Laureaci Konkursu otrzymają nagrody rzeczowe, ufundowane przez 

ZPPA. 

2. Komisja Konkursowa przyznaje pierwsze, drugie i trzecie miejsce. 

3. Ogłoszenie wyników konkursu, wręczenie nagród laureatom oraz 

prezentacja prac odbędzie się w Szkole Podstawowej im. 

Władysława Jagiełły podczas Dnia Polonii Amerykańskiej, 

zorganizowanego w Szkole dn. 09 marca 2018 roku.  

 

§7 

Postanowienia końcowe 

 

1. Niniejszy Regulamin dostępny jest w Sekretariacie Szkoły 

Podstawowej w Kościelisku oraz na stronie internetowej Szkoły. 



2. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do wprowadzenia 

zmian w Regulaminie, z  wyłączeniem warunków uczestnictwa w 

Konkursie. Ewentualne zmiany Regulaminu będą ogłaszane  na 

stronie internetowej Organizatora Konkursu. 

3. Sytuacje nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator 

Konkursu. 

4. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia 

uniemożliwiające prawidłowe  przeprowadzenie Konkursu, których 

nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec przy 

dołożeniu należnej staranności.  

5. W razie pytań prosimy o kontakt: Anna Gdulska 

a_maslowiec@interia.pl 
 


