
Regulamin Szkolnego Konkursu Plastycznego  
„Krajobraz z wodą w tle”- realizowany w ramach projektu „Łódzkie 

weź głęboki łyk” współfinansowanego przez WFOŚiGW w Łodzi 
 

§ 1 
Cele konkursu: 

-upowszechnienie wiedzy z zakresu ekologii i ochrony środowiska; 
-rozwijanie i promowanie talentów plastycznych. 
-kształtowanie wyobraźni i inwencji twórczej dzieci, 
-kształtowanie pozytywnego wizerunku szkoły; 
-kształcenie umiejętności posługiwania się różnymi technikami 
artystycznymi, 
-motywowanie uczniów do poszerzania wiedzy i umiejętności, 
-rozwijanie zdolności manualnych. 
 

§ 2 
 
Organizator: Organizatorem konkursu są nauczyciele plastyki i 
biologii:  
 
Grażyna Gortat-nauczyciel biologii 
Iwona Dunal - nauczyciel plastyki 
 

§ 3 
 
Uczestnicy konkursu:  uczestnikami konkursu mogą być uczniowie 
klas VI Szkoły Podstawowej nr 5 w Konstantynowie Łódzkim. 
 

§ 4 
 
Warunki przystąpienia do Konkursu: 
 
Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wykonanie pracy 
plastycznej nt „Krajobraz z woda w tle”  i oddanie go w terminie do 
28.02.2021 r. ( prace należy przynieść do budynku szkoły i zostawić 
na dyżurce z dopiskiem dla p. Dunal- konkurs 
 

1. Każdy uczestnik może być autorem tylko jednej pracy 
konkursowej. 



2. Praca konkursowa nie może być wcześniej nagrodzona, 
publikowana i nie może naruszać praw autorskich osób 
trzecich. Zgłoszenie pracy do konkursu jest jednoznaczne z 
akceptacją warunków niniejszego regulaminu i 
oświadczeniem, że prace zgłoszone na konkurs zostały 
wykonane osobiście. 

3. Przystąpienie uczestników do konkursu oznacza wyrażenie 
przez nich zgody na wykorzystanie ich nazwisk w akcjach 
informacyjnych, reklamowych i promocyjnych związanych z 
niniejszym konkursem. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę 
na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb 
niezbędnych do realizacji konkursu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. 
a RODO oraz na podstawie art. 81 ustawy o prawie autorskim i 
prawach pokrewnych. 

4. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją 
warunków niniejszego regulaminu i jednocześnie 
oświadczeniem, że wykorzystane do pracy zdjęcia i inne 
materiały nie naruszają praw autorskich. 

 
§ 5 

 
Technika i forma prac: 
 
Praca wykonana dowolną techniką  
Format pracy: A3  
 

§ 6 

Kryteria oceny: 

a) estetyka pracy, 

b) oryginalność, 

c) stopień trudności, 

d) jakość wykonania 

 

§ 7 

Każda praca powinna być podpisana (imię, nazwisko i klasa). 

Podpis w prawym dolnym rogu pracy. 



 

§ 8 

Ocena prac  

a) Prace będzie oceniać komisja konkursowa  

b) Ogłoszenie wyników nastąpi do 15 marca 2021 r. ( wręczenie 

nagród na koniec roku szkolnego) 

 

§10 

Nagrody: 

1.Organizator konkursu przewiduje przyznanie nagród rzeczowych 

trzem najlepszym pracom oraz 5 pracom wyróżnionym. 

 

Grażyna Gortat 

Iwona Dunal 


