
Regulamin Szkolnego Konkursu Plastycznego                                   

„Kartka urodzinowa dla szkoły”                                                                                 

z okazji 25-lecia nadania szkole imienia Armii Krajowej  

 
I. Organizatorzy 

 
Organizatorami konkursu plastycznego „Kartka urodzinowa dla szkoły” jest Szkoła 

Podstawowa  im. Armii Krajowej w Jabłonnie.  

Konkurs zorganizowany jest w ramach obchodów 25-lecia nadania szkole imienia Armii Krajowej. 

 

II. Cele konkursu 
  

1. Kształcenie postawy twórczej dzieci i młodzieży. 

2. Rozwijanie wyobraźni i kreatywności. 

3. Rozwijanie zainteresowań plastycznych. 

4. Pielęgnowanie tradycji patriotycznych i historycznych. 

 

III. Warunki uczestnictwa. 

 
1. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie klas 1-3 Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej 

w Jabłonnie. 

2. Na konkurs można zgłaszać prace plastyczne wykonane samodzielnie dowolnymi technikami 

plastycznymi w maksymalnym formacie A4.  

3. Praca powinna być dwustronna: 1 strona powinna zawierać kompozycję graficzną, druga strona: 

życzenia urodzinowe dla szkoły z okazji 25-lecia nadania szkole imienia Armii Krajowej (z oka-

zji urodzin). 

4. Każda praca powinna mieć załączoną metryczkę znajdującą się w załączniku nr 1 do regulaminu. 

 

IV. Termin i miejsce nadesłania prac 

 

Prace należy dostarczyć do dnia 27 września 2021r. do wychowawcy klasy. 

 

V.  Wyniki konkursu 

 
1. Jury powołane przez organizatora dokona kwalifikacji prac oraz przyzna nagrody.   

Przewidywane są trzy główne nagrody oraz wyróżnienia. Ostateczna decyzja co do ilości 

przyznanych nagród pozostaje w gestii jury.  

2. Jury będzie oceniało: 

– zgodność pracy z tematem konkursu,  

– walory artystyczne,  

– kreatywność,  

– oryginalność,  

– staranność i estetyka wykonania  

- samodzielność.  

3. Wyniki zostaną ogłoszone  na stronie Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Jabłonnie. 

 

VI. Uwagi dodatkowe 

 

a. Prace niezgodne z regulaminem, zniszczone w wyniku niewłaściwego opakowania, 

zrolowane, nie będą brane pod uwagę. 



b. Rozstrzygnięcie jury jest ostateczne (od werdyktu nie przysługuje odwołanie). 

c. Osoby nagrodzone o wyniku zostaną powiadomione za pośrednictwem e-dziennika. 

d. Udział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa do swojego 

wizerunku.  

e. Osoby nadsyłające prace konkursowe wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatorów 

Konkursu swoich danych osobowych (Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierp-

nia 1997 roku, Dz. U. Nr 133, poz. 833, z późn. zm). 

f. Prace zgłoszone do Konkursu nie będą zwracane autorom. Zgłoszenie prac do konkursu jest 

równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem na Organizatorów prawa własności złożonych 

egzemplarzy prac. 

g. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w regulaminie. 

h. Regulamin wchodzi w życie  z dniem 14.09.2021r. 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do regulaminu 
Metryczka do wypełnienia i dołączenia do pracy: 

(proszę wypełnić czytelnie, drukowanymi literami)  

 

1. Imię i nazwisko autora pracy  ………………………………………….………… 

 

2. Wiek ……………………., klasa ………………………. 

 

3. Oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem konkursu plastycznego i akceptuję jego warunki. 

 

Podpis autora /lub opiekuna :                                                

                                                       

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

 


