
Szkoła Podstawowa im. Wincentego Woźniaka w Czyżowicach

ZAPRASZA DO UDZIAŁU

W

   Wojewódzkim  Konkursie  Plastycznym
 WIELKANOCNA PISANKA

                         CELE KONKURSU

• Nawiązanie do tradycji wielkanocnych ,

• Rozwijanie zainteresowań artystycznych dzieci i młodzieży inspirowanych  Świętami 

Wielkanocnymi,

• Promowanie młodych talentów, 

• Wymiana doświadczeń z zakresu technik plastycznych.

REGULAMIN KONKURSU:

Konkurs przeznaczony jest dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniów szkół podstawowych.

      I kategoria: przedszkola

     II kategoria: klasy I-III

     III kategoria: klasy IV-VI 



Praca powinna być wykonana techniką dowolną, przestrzenną np.: collage, wyklejanka, 

wylepianka, z papieru, masy, itp. 

         Wielkość pisanki :max.20cm wysokości.

         Ilość prac z jednej placówki max 10. 

         Termin nadsyłania prac: do 11marca 2016r. do godz.15.00. Prace przes  ł  ane po terminie nie 

b  ę  d  ą   oceniane.  Wyniki zostaną ogłoszone do 18marca 2016r. 

Każda praca powinna zawierać metryczkę (zał. nr1): imię i nazwisko autora, wiek, dokładny adres, 

numer telefonu i e-mail placówki, imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego; 

Prosimy również o dołączenie listy zbiorczej (zał.nr2).Informujemy, że źle opisane prace nie 

podlegają ocenie.

         Prace zostaną ocenione w następujących kryteriach: oryginalność, samodzielność, walory 

artystyczne, pomysłowość.

Oceny dokona  Jury powołane przez organizatora konkursu. 

Najciekawsze prace zostaną nagrodzone w poszczególnych kategoriach.

Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie placówki  www.spczyzowice.gorzyce.pl 

Indywidualnie o wynikach zostaną powiadomione  tylko szkoły laureatów konkursu.

Nagrody zostaną wręczone na uroczystym podsumowaniu konkursu.W przypadku braku 

możliwości przybycia na w/w uroczystość nagrodę będzie można było odebrać  osobiście w naszej 

szkole do dnia 18 kwietnia 2016r. Istnieje również możliwość wysłania nagrody pocztą po 

wcześniejszym przesłaniu do organizatorów koperty ze znaczkiem pocztowym ( do dnia  18 

kwietnia 2016r.).

Organizator nie odsyła prac i zastrzega sobie prawo do bezpłatnego ich wykorzystania w celach

popularyzatorskich.

                  Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich do nich
na  rzecz  Organizatora,  o  których  mowa  w  art.  50  ustawy z  dnia  4  lutego  1994r.  o  prawach
autorskich  i  prawach  pokrewnych  (Dz.  U.  z  1994r.,  Nr  24,  poz.  83)  oraz  do  publikacji
w wydawnictwach wszelkiego typu, wydawanych przez Organizatora oraz w Internecie. 

Uczestnik wyraża zgodę na: 
• przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia Konkursu; 

• opublikowanie w środkach masowego przekazu oraz na stronie internetowej Organizatora
imienia  i  nazwiska oraz  miejscowości  zamieszkania uczestnika w przypadku,  gdy praca
uczestnika  zostanie  nagrodzona  w  Konkursie  i/lub  weźmie  udział  w  wystawie
pokonkursowej. 

 



Informacji na temat konkursu udzielają organizatorki; Mirela Bura , Mirosława Nogły 

tel. szkoły 324513070  

tel. M.Bura 6684200967, m.bura@spczyzowice.gorzyce.pl 

tel. M.Nogły 783686893, m.nogly@spczyzowice.gorzyce.pl 

ADRES PLACÓWKI:

Szkoła Podstawowa im. Wincentego Woźniaka  w Czyżowicach

ul .Wodzisławska 111

44-352 Czyżowice



Załącznik nr 1

Zgłoszenie udziału w Konkursie plastycznym „Wielkanocna Pisanka”
Imię i nazwisko dziecka, klasa/wiek

……………………………………………………………………………………………………………….
Nazwa i dane teleadresowe szkoły,  przedszkola

……………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………….
Imię i nazwisko opiekuna

……………………………………………………………………………………………………………….

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie  danych osobowych  Uczestnika konkursu przez 
Organizatora oraz na publiczne – w tym w mediach – wykorzystania pracy i nazwiska Uczestnika 
dla potrzeb konkursu i informowania o nim oraz podczas wystawy pokonkursowej.

………………………………………………………………………
      data oraz   podpis  rodzica /prawnego opiekuna uczestnika



Załącznik nr 2

Zgłoszenie udziału w Konkursie plastycznym „Wielkanocna Pisanka”

1.DANE ADRESOWE PLACÓWKI:(dokładny adres, telefon, e-mail)

2.LISTA UCZESTNIKÓW

lp Imię,nazwisko uczestnika Wiek/klasa Imię,nazwisko opiekuna


