
REGULAMIN 
II GMINNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO 

PT.: „ZAKŁADKOWY ZAWRÓT GŁOWY”

Organizator konkursu:  Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej im. Jana Kowalczyka                    
                                          w Rzeszotarach.
                     
Przedmiot konkursu: Przedmiotem konkursu jest zakładka do książki.

Cele konkursu:
– rozwijanie zdolności manualnych i plastycznych dzieci
– rozwijanie wyobraźni oraz pobudzanie aktywności twórczej
– rozwijanie wrażliwości estetycznej
– promocja czytelnictwa oraz zainteresowanie uczniów książką

Informacje ogólne i zasady uczestnictwa: 
1. Konkurs skierowany jest do wszystkich dzieci z przedszkoli i oddziałów przedszkolnych oraz klas 

I-VIII w całej gminie Świątniki Górne.
2. Konkurs przeprowadzony zostanie i oceniony w dwóch kategoriach wiekowych:

- 0-III
- IV-VIII

3. Komisje konkursową powołuje organizator konkursu. 
4. Uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jedną zakładkę.
5. Złożenie pracy konkursowej oznacza akceptację warunków niniejszego regulaminu. 

Praca konkursowa: 
1. Zakładka może być wykona z  różnorodnych materiałów.
2. Zakładkę  można wykonać w dowolnym kształcie w wielkości max A4.
3. Wraz z pracą należy przesłać: zgodę rodzica/opiekuna na udział w konkursie oraz metryczkę          

z następującymi danymi: imię i nazwisko uczestnika, wiek, szkoła/przedszkole, imię i nazwisko 
wychowawcy oraz dane kontaktowe.

4. Przekazanie pracy na konkurs jest równoważny z wyrażeniem zgody na wystawienie pracy            
i podaniem danych osobowych twórców  uczestniczących w konkursie na stronie internetowej 
oraz stronie FB.

Kryteria oceny prac konkursowych: 
1. Głównym kryterium oceny prac będą walory artystyczne i estetyczne, rodzaj i różnorodność  

wykorzystanych materiałów oraz samodzielność wykonania.
2. Oceny prac dokona jury powołane przez organizatora. 
3. Przyznane zostaną I, II i III miejsce w każdej kategorii. Jury może przyznać dodatkowe 

wyróżnienia w zależności od poziomu prac. 

Termin składania prac: 
1. Prace należy przesłać do dnia 21 kwietnia 2021 r. na adres: sp.rzeszotary@konkurs.hub.pl
2. Ogłoszenie wyników konkursu: 24 kwietnia 2021r. (strona szkoły: https://www.szkola-

rzeszotary.pl oraz FB). 
O dacie wręczenia nagród poinformujemy telefonicznie.

Ustalenia końcowe: 
1. W sprawach nie objętych regulaminem decyduje organizator. 

Dane kontaktowe: Szkoła Podstawowa im. Jana Kowalczyka 
                                ul. Pod Dębiną 45,  32-040 Rzeszotary 
                                tel.: +48 12 256 01 00,   e-mail:  sekretariat@szkola-rzeszotary.pl 
                                strona szkoły: https://www.szkola-rzeszotary.pl/
                                strona facebook: Szkoła Podstawowa im. Jana Kowalczyka w Rzeszotarach 
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