
 

Regulamin konkursu dla uczniów szkół podstawowych w Gminie Siechnice 

„Wszystkie odcienie bieli – zimowy krajobraz” 

 

 

Cele konkursu:  

 

1. Rozbudzanie twórczej wyobraźni i zachęcanie do aktywności artystycznej 

uczniów.  

2. Wprowadzenie do teorii barw.  

3. Rozwijanie umiejętności przekazywania własnych myśli i wyobrażeń za pomocą 

metod i technik plastycznych. 

4. Zwrócenie uwagi na lokalny krajobraz. 

 

Czas trwania konkursu: 

20.01.2023 r. – 03.03.2023 r. 

 

Założenia organizacyjne:  

 

1. Uczestnikami konkursu są uczniowie szkół podstawowych w Gminie Siechnice 

w następujących grupach wiekowych: 

- klasy 1-3 

- klasy 4-8 

2. Zadaniem konkursowym jest samodzielne wykonanie pracy plastycznej 

przedstawiającej zimowy krajobraz w przewagą odcieni bieli, inspirowany 

lokalnym pejzażem. 

3. Prace wykonane mają być w technice dowolnej (farby plakatowe, akrylowe, 

akwarela, tempera, pastele suche, pastele olejne, technika mieszana) na papierze w 

formacie A3.  

4. Prace muszą być przesłane lub dostarczone na portiernię Publicznej Szkoły 

Podstawowej w Św. Katarzynie, ul. Główna 94, w oryginale oraz zawierać na 

odwrocie następujące informacje:  

- tytuł pracy,  

- imię i nazwisko autora,  

https://www.dabrowa-gornicza.pl/wp-content/uploads/2018/08/regulamin-konkursu-plastycznego-.pdf#page=1
https://www.dabrowa-gornicza.pl/wp-content/uploads/2018/08/regulamin-konkursu-plastycznego-.pdf#page=1


- klasę,  

- imię i nazwisko opiekuna konkursu z ramienia szkoły, 

- pieczątkę szkoły  

Konieczne jest dołączenie do pracy zgody rodzica/opiekuna uczestnika konkursu 

(załącznik 1 do regulaminu). 

 

Nagrody: 

 

Kryteria oceny prac: 

 - zgodność pracy z tematyką,  

 - inwencja w prezentacji tematyki, 

 - czytelność przekazu,  

 - ogólne wrażenia estetyczne 

 

Dla laureatów konkursu przewidziane są nagrody.  

 

Harmonogram realizacji konkursu:  

 

- nadsyłanie/składanie prac - do  3 marca 2023 r.  

- rozesłanie informacji do szkół o werdykcie – 10 marca 2023 r.  

- wręczenie nagród i wystawa nagrodzonych prac – 24 marca 2023 r. 

 

Organizator konkursu: 

 

1. Organizatorem konkursu o nazwie „Wszystkie odcienie bieli – zimowy 

krajobraz” jest Publiczna Szkoła Podstawowa w Św. Katarzynie, 55-010 Św. 

Katarzyna, ul. Główna 94.  

2. Osobą upoważnioną do udzielania informacji na temat konkursu jest  

p. Agata Gwizd-Leszczyńska, e-mail: agatagwizdleszczynska@spkatarzyna.pl 

 

Postanowienia końcowe: 

 

1. Prace nadesłane na konkurs nie podlegają zwrotowi.  

2. Regulamin konkursu wraz z załącznikami jest dostępny w siedzibie 

Organizatora oraz na stronie internetowej szkoły: www.spkatarzyna.pl  

mailto:agatagwizdleszczynska@spkatarzyna.pl
http://www.spkatarzyna.pl/


3. Przystąpienie szkoły do konkursu oznacza wyrażenie przez nią zgody na 

wykorzystanie nazwy i adresu szkoły oraz posiadanie pisemnej zgody 

autorów prac i nauczycieli biorących udział w konkursie, na wykorzystanie 

ich nazwisk w akcjach informacyjnych i promocyjnych związanych z 

niniejszym konkursem. 

4.  Przystąpienie do konkursu oznacza wyrażenie zgody bez zastrzeżeń na 

warunki niniejszego Regulaminu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Załącznik nr 1 

 

Zgoda rodzica/opiekuna uczestnika konkursu dla uczniów szkół 

podstawowych w Gminie Siechnice „Wszystkie odcienie bieli – zimowy 

krajobraz” 

 

Wyrażam zgodę na podawanie do wiadomości publicznej imienia i 

nazwiska mojego dziecka 

 

................................................................... 

(Imię i nazwisko autora pracy) 

 

autora pracy w związku z jego udziałem w Konkursie dla uczniów szkół 

podstawowych w Gminie Siechnice „Wszystkie odcienie bieli – zimowy 

krajobraz” we wszelkich ogłoszeniach i informacjach o tym konkursie i jego 

wynikach. 

Wyrażam również zgodę na przetwarzanie przez Organizatorów Konkursu, 

umieszczonych danych osobowych, w zakresie prowadzenia i realizacji konkursu. 

Jednocześnie oświadczam, że jestem świadomy/ma dobrowolności podania 

danych oraz, że zostałem/łam poinformowany/na o prawie wglądu do podanych 

danych oraz możliwości ich poprawiania. 

Wyrażam zgodę na udział w/w dziecka w Konkursie dla uczniów szkół 

podstawowych w Gminie Siechnice „Wszystkie odcienie bieli – zimowy 

krajobraz”. 

Oświadczam, że praca jest pracą własną dziecka, nieprzedstawianą wcześniej w 

innych konkursach i wyrażam zgodę na rozpowszechnianie przesłanej pracy przez 

Organizatora Konkursu. 

Oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem Konkursie dla uczniów szkół 

podstawowych w Gminie Siechnice „Wszystkie odcienie bieli – zimowy 

krajobraz” oraz akceptuję jego warunki. 

 



 

.............................................................................. 

(data i czytelny podpis opiekuna prawnego (rodzica) autora pracy 

 

 

 

 

 


