
Regulamin Konkursu Plastycznego 

„W świecie ptaków” 

Organizatorem  konkursu  plastycznego  „W świecie  ptaków” jest  Gminne  Przedszkole  im.

Juliana Tuwima w Straszynie (ul. Pocztowa 19, 83-010 Straszyn, tel. 58 735 02 50, 

603 395 275).

Cele konkursu:

 propagowanie wiedzy o ptakach;

 rozbudzanie twórczej inwencji  i kreatywności;

 wzmacnianie wiary we własne możliwości;

 rozwijanie indywidualnych zdolności plastycznych;

 budzenie zainteresowania różnymi metodami i technikami plastycznymi.

Temat konkursu:

Tematem konkursu jest przedstawienie w wybranej formie plastycznej dwóch gatunków ptaków:

bocianów i/lub skowronków.

Warunki uczestnictwa:

 W konkursie mogą brać udział uczniowie szkół podstawowych klas IV-VIII;

 uczestnicy konkursu mogą wykonać jedną pracę w formacie nie większym niż A3, 

wybranymi przez siebie technikami plastycznymi (rysowanie, malowanie, wyklejanie, 

wydzieranie, techniki graficzne itp.);

 na odwrocie każdej pracy należy umieścić metryczkę zawierającą: imię, nazwisko oraz wiek

autora, tytuł pracy, adres oraz telefon/e-mail szkoły/placówki, imię i nazwisko opiekuna;

 konkurs nie obejmuje prac przestrzennych i fotografii;

 zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich na rzecz 

Organizatora, o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawach autorskich

i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994 r., Nr 24, poz. 83) oraz do możliwości publikacji 

w wydawnictwach wszelkiego typu wydawanych przez Organizatora, jak również stronach 

internetowych. Dane osobowe uczestników będą wykorzystane wyłącznie w celu 

wyłonienia zwycięzców (I, II, III miejsce) i przyznania nagród.

 do pracy konkursowej należy dołączyć zgodę na przetwarzanie danych osobowych 



(W świecie ptaków - oświadczenie).

Termin i warunki dostarczania prac:

 Prace oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych należy przesłać pocztą lub dostarczyć

osobiście na adres siedziby Organizatora do dnia 15.05.2020 r. z dopiskiem „W świecie 

ptaków”;

 prace przesłane po terminie nie będą oceniane (decyduje data stempla pocztowego);

 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe podczas przesyłki; 

 prace dostarczone na konkurs przechodzą na własność Organizatora.

Kryteria oceny pracy: 

 pomysłowość;

 wkład pracy;

 estetyka wykonania.

Zasady przyznawania nagród:

 O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje powołana w tym celu komisja konkursowa, 

zwana dalej Komisją;

 komisję powołuje Organizator. 

 prace niespełniające warunków regulaminowych nie będą oceniane przez Komisję;

 spośród zgłoszonych do konkursu prac Komisja wybierze I, II i III miejsce;

 informacja o zwycięzcach zostanie umieszczona na stronie internetowej placówki;

 autorzy zwycięskich prac otrzymają indywidualne nagrody rzeczowe;

 zwycięskie prace zostaną wystawione na stałe w Gminnym Przedszkolu im. Juliana Tuwima

w Straszynie;

 Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania dodatkowych nagród zarówno dla 

placówek, jak i indywidualnych uczestników konkursu; 

 o terminie wręczenia nagród zwycięzcy zostaną powiadomieni drogą telefoniczną lub 

mailową.

Niniejszy regulamin jest dostępny w siedzibie Gminnego Przedszkola w Straszynie oraz na 

stronie internetowej. 
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