
REGULAMIN  KONKURSU PLASTYCZNO – FOTOGRAFICZNEGO 

„Barwy jesieni" 

Konkurs organizowany jest w Szkole Podstawowej im. Bohaterów Bukowskich w Buku.  

W Konkursie mogą brać udział uczniowie Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Bukowskich w 

Buku ul. Szkolna 12, 64-320 Buk. 

 

1.Cele konkursu: 

• uwrażliwianie na piękno i ilustrowanie pory roku, 

• rozwijanie wyobraźni i kreatywności, 

• inspirowanie do własnej pracy twórczej, 

• wychowanie dzieci i młodzieży przez sztukę i dla sztuki, 

• rozwijanie i doskonalenie warsztatu pracy twórczej nauczyciela i ucznia, 

• wymiana doświadczeń, 

• upowszechnianie i prezentacja działań artystycznych dzieci i młodzieży 

Warunki uczestnictwa: 

Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu 

Udział w konkursie ma charakter wewnątrzszkolny i skierowany jest do klas I- III klas Szkoły 

Podstawowej im. Bohaterów Bukowskich w Buku. 

2. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną , wcześniej niepublikowaną, samodzielnie  

wykonaną pracę. 

3. Na odwrocie pracy powinny znaleźć się następujące informacje: nazwisko, imię, klasa. 

4.Techniki: 

Plastyka - techniki płaskie: malarstwo (akwarela, gwasz, tempera), pastele tłuste i suche 

(utrwalone), grafika, techniki mieszane (np. kolaż), inne płaskie techniki z wyłączeniem 

nietrwałych i tworzących wypukłości materiałów takich jak: pasta do zębów, ryż, wata, 

papierowe kulki itp. 

Fotografia: odbitki w technice klasycznej lub drukowane na papierze fotograficznym w 

dobrej jakości technicznej, prace na nośniku elektronicznym nie będą oceniane. 

Do pracy należy dołączyć kartę uczestnictwa (załącznik nr 1), którą powinien podpisać rodzic 

lub osoba uprawniona do reprezentowania dziecka.   

5. Udział w Konkursie oznacza udzielenie Organizatorowi prawa do publicznej prezentacji 

zgłoszonej pracy. 



6. Warunki Konkursu: 

1. Konkurs zostanie przeprowadzony w następujących kategoriach wiekowych: 

a) klasy I - III 

2. Ostateczny termin zgłaszania prac upływa dnia 28.10.2020 r 

3. Prace dostarczone po tym terminie lub wykonane niezgodnie z regulaminem nie będą 

oceniane. 

Zasady przyznawania nagród: 

1. O wyłonieniu zwycięzców decyduje powołana przez Organizatora Komisja Konkursowa. 

2 Decyzja Komisji jest ostateczna i nieodwołalna. 

3. Ogłoszenie wyników odbędzie się na początku listopada 2020r. 

4. Nagrodą w konkursie jest dyplom i nagroda rzeczowa. Przewidujemy również wyróżnienia 

i drobne upominki. 

 Organizatorzy: 

Agnieszka Synoracka – wychowawca klasy 3b 

Anna Polak – nauczyciel j. angielskiego 

Kamila Pawlak– wychowawca klasy 1 d 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 

 

ZGODA RODZICA/OPIEKUNA 

                                                                                

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

                                                                                        (miejscowość, data) 

 

 

Wyrażam zgodę na udział  

 

............................................................................................................................. .............., 

 (imię i nazwisko niepełnoletniego uczestnika konkursu) 

 

którego jestem prawnym opiekunem, w Szkolnym Konkursie Plastyczno - Fotograficznym  

„Barwy Jesieni " 

 

Oświadczam, iż zapoznałem/zapoznałam się z treścią Regulaminu i akceptuję jego postanowienia. 

 

Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez organizatora Konkursu wizerunku mojego dziecka oraz 

przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka (imienia, nazwiska, wieku i nazwy i adresu szkoły) 

w celach wynikających z organizacji Konkursu zgodnie z ustawą  z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 

danych osobowych (Dz. U. 2016, poz. 922 z późn. zm). 

 

Ponadto wyrażam zgodę na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie nadesłanej przez moje dziecko 

pracy konkursowej w materiałach promocyjnych związanych z Konkursem, prezentacjach 

pokonkursowych, na stronie internetowej organizatora konkursu oraz w innych formach utrwaleń. 

 



 


