
REGULAMIN MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU 
PLASTYCZNEGO: 

 

1. Organizator konkursu:  Szkoła Podstawowa w Rzechcie im. „Bohaterów Walk Nad 
Wartą Września 1939r” . 

2. Opiekunowie konkursu: Izabela Pawlińska, Aneta Ciapcińska, Beata Skibińska 
i Aleksandra Rubajczyk. 

3. Cele konkursu:                                                                                                                                                       
- Wzbudzanie w dzieciach uczuć patriotycznych i narodowej dumy.                                                            
- Uczczenie 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.                                                                              
-  Stworzenie okazji do działalności plastycznej związanej z symboliką narodową.                                                                                                                             
-  Rozwijanie zainteresowań plastycznych pobudzających do twórczego wykorzystania czasu 
wolnego. 

4. Przedmiot konkursu:                                                                                                                                                            
- Praca plastyczna wykonana w dowolnej technice o tematyce związanej z symbolami 
narodowymi naszego kraju: godło Polski i  flaga biało – czerwona. 

5. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas I – VIII oraz dla przedszkolaków. 

6. Uczestnik konkursu wykonuje pracę indywidualnie. 

7. Format pracy:  A 3 

8.Na odwrocie pracy oraz w karcie zgłoszenia należy umieścić następujące dane:                                                                                                            
-  imię i nazwisko autora pracy , klasa/ grupa,  nazwa szkoły, imię i nazwisko opiekuna.  

9. Ocenie będą podlegały:                                                                                                                                      
-  Zgodność z tematem.                                                                                                                       
-  Pomysłowość i oryginalność przekazu  treści.                                                                                           
-  Ogólne wrażenie artystyczne (estetyka). 

10. Prace należy dostarczać do organizatorów  do  26  października 2018 r. 

11. Prace konkursowe zostaną wyeksponowane  na wystawie w naszej szkole.                                   
Wyniki  konkursu ogłoszone będą  na uroczystym apelu z okazji 100  rocznicy odzyskania 
przez Polskę niepodległości.  

12. Laureaci otrzymają dyplomy oraz nagrody.    

 



KARTA ZGŁOSZENIA 
 
Imię i nazwisko dziecka ……………………………….. 
Klasa/wiek …………… 
Imię i nazwisko nauczyciela …………………………… 
Nazwa placówki / adres: 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………..….............................................................................. 
 

OŚWIADCZENIE RODZICA / OPIEKUNA PRAWNEGO 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka 
..................................................................................... przez Organizatora konkursu „Symbole 
narodowe” – Szkoła Podstawowa w Rzechcie, zgodnie z Ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o 
ochronie danych osobowych (tekst jednolity; Dz. U. z.2016 r. poz. 922 z późniejszymi 
zmianami) w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem w/w konkursu oraz na 
upublicznienie danych osobowych mojego dziecka zawartych w metryczce w celach 
publikacji wyników w/w konkursu na stronie  internetowej organizatora oraz podczas 
wystawy prac konkursowych. 

 
………………………………….………………………. 
czytelny podpis rodzica/ opiekuna prawnego  


