
REGULAMIN GMINNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO 
„POLSKIE SYMBOLE NARODOWE” 

I. ORGANIZATORZY KONKURSU 

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Powstańców 1863r. w Tuliszkowie 

Burmistrz Gminy i Miasta Tuliszków 

II. CELE KONKURSU: 

1. Rozwijanie uzdolnień i zainteresowań plastycznych oraz wyobraźni twórczej 
młodzieży. 

2. Rozwijanie uzdolnień i zainteresowań plastycznych oraz wyobraźni twórczej 
młodzieży. 

3. Wzbogacanie warsztatu plastycznego i rozwijanie różnorodnych form i technik 
plastycznych. 

4.  Uwrażliwienie na wartości patriotyczno – narodowe. 

5.  Wzbudzanie w uczniach uczuć patriotycznych i narodowej dumy w związku               
z obchodem 100-lecia odzyskania niepodległości. 

6. Nawiązywanie współpracy między szkołami. 

III. TEMATYKA I UCZESTNICY KONKURSU: 

1. Przedmiotem  konkursu jest wykonanie pracy plastycznej o tematyce związanej         
z symbolami narodowymi: godło Polski, flaga biało – czerwona, hymn „Mazurek    
Dąbrowskiego”. 

2. Konkurs adresowany jest do uczniów klas 0-3 Szkoły Podstawowej, klas 4-7 Szkoły 
Podstawowej oraz klas 2-3 Gimnazjum naszej gminy Tuliszków. 

IV.  FORMAT KONKURSU: 
• Format A3, forma płaska, technika dowolna ( malarstwo, grafika, wydzieranka, 

wyklejanka itp.) 
• Do pracy plastycznej powinna być dołączona zgoda na przetwarzanie danych 

osobowych i na wykorzystanie wizerunku ucznia załącznik nr 1. 
• Każdy z uczestników może zgłosić na konkurs 1 projekt. 
• Każda szkoła może zgłosić maksymalnie 20 prac. 
• Zgłaszane prace plastyczne powinny być opisane na odwrocie: imię i nazwisko 

autora, klasa, adres szkoły, numer telefonu oraz e-mail placówki, imię i nazwisko 
nauczyciela, pod którego kierunkiem praca została wykonana. 

    



 V. PRZEBIEG I ORGANIZACJA KONKURSU 

1. Konkurs trwa od 09.04.2018r. do 23.04.2018r.  

2. Prace plastyczne należy przesłać do dnia 23.04.2018r. na adres: 

 Szkoła Podstawowa im. Powstańców 1863r., 

 ul. Nortowska 1,  62-740 Tuliszków,  

z dopiskiem „KONKURS PLASTYCZNY - SYMBOLE NARODOWE”. 

3. Prace, które nie spełniają zasad uczestnictwa nie będą brane pod uwagę przez komisję 
konkursową. 

4. Organizator powołuje Komisję Konkursową odpowiedzialną za ocenę prac                   
i wyłonienie laureatów. Decyzja komisji konkursowej jest nieodwołalna. 

5. Członkowie komisji konkursowej wyłonią laureatów konkursu (I, II, III miejsce) 
grupie wiekowej 0-III Szkoły Podstawowej, IV-VII Szkoły Podstawowej i II-III 
Gimnazujm. 

VI. KRYTERIA OCENY PRAC 

Przy ocenie prac komisja konkursowa oceni następujące kryteria: 

• Pomysłowość pracy i oryginalność, 

• Estetyka wykonania, 

• Zgodność z tematem i zasadami konkursu. 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Wyniki konkursu zostaną umieszczone na stronie internetowej szkoły dnia 
26.04.2018r. 

2. Uroczyste rozdanie nagród laureatom odbędzie się 30.04.2018 r. podczas apelu                   
o godz. 10:50, który odbędzie się w hali sportowej Szkoły Podstawowej 
im.Powstańców 1863r. w Tuliszkowie. Wystawa pokonkursowa zostanie 
zaprezentowana w galerii „Akwarium”  w budynku gimnazjum.  

3. Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji prac w formie elektronicznej. 

4. Wszystkie prace przechodzą na własność organizatora. 

5. Zgłoszenie do konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem niniejszego regulaminu. 

Serdecznie zapraszamy! 

Koordynatorzy konkursu:  

p. Monika Grzelak-Kozłowska, p.Agnieszka Naglewska, p.Marta Wróbel.            

Telefon kontaktowy: 63 280-30-41, 517 767 888, 669 287 366. 



Załącznik nr 1 

Zgoda  
na przetwarzanie danych osobowych i na wykorzystanie wizerunku 

dziecka w ramach Konkursu Plastycznego „Polskie symbole 
narodowe” organizowanego przez Szkołę Podstawową 

 im. Powstańców 1863r. w Tuliszkowie 

Na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 1 w związku z art.7 pkt 5 Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. o 
ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm.) oraz Ustawy o 
prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz.U z 2006r nr 90, poz. 631 ze zm.):  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych, w tym wizerunku mojego 

 dziecka………........................................................................…….………………… 

przez Szkołę Podstawową w Tuliszkowie, w celu podejmowania akcji edukacyjnych szkoły, 
prowadzenia konkursów, promocji osiągnięć i pozytywnego wizerunku szkoły, także            
w ramach informacji zamieszczanych na stronie internetowej placówki i na tablicach 

ściennych oraz realizacji innych działań edukacyjnych.  

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

(miejscowość i data)                                                                         (czytelny podpis rodzica)  


