
 

REGULAMIN  

SZKOLNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO 

"Portret mojej Mamy" 
1. Cele konkursu: 
� uwrażliwienie na potrzebę okazywania uczuć swoim najbliższym; 
� zachęcenie do wyrażenia rodzicom - mamie -  wdzięczności, miłości i szacunku za 

jej opiekę, troskę, za trud dbania o rodzinę; 
� przywoływanie wspomnień z chwil spędzanych z mamą; 
� rozwijanie kreatywności dzieci, oraz ich wrażliwości estetycznej; 
� prezentowanie indywidualnych zdolności plastycznych uczniów; 
� wzbogacanie warsztatu plastycznego, zachęcanie do odnajdywania ciekawych 

rozwiązań plastycznych; 
� wspieranie ekspresji twórczej dziecka; 
� ciekawy i oryginalny sposób na uczczenie Dnia Matki. 

2. Adresaci: 
� wszyscy uczniowie klas I, II i III Szkoły Podstawowej nr 1 w Myślenicach 

3. Temat: praca plastyczna „Portret mojej Mamy”. 

4. Format pracy: A4 

5. Technika:  kolaż. 
 Należy zadbać o to, aby materiały użyte do pracy nie odpadały. 

6. Warunki uczestnictwa:  
� praca konkursowa powinna być wykonana samodzielnie;  
� każdy uczestnik może dostarczyć do konkursu tylko jedną pracę; 
� na odwrocie pracy należy umieścić metryczkę uzupełnioną DRUKOWANYMI 

LITERAMI /załącznik1/ zawierającą następujące informacje:  
• imię i nazwisko ucznia, klasa; 

� do pracy należy dołączyć zgodę rodzica/prawnego opiekuna na przetwarzanie 
danych osobowych do celów konkursu /załącznik 2/; 

� przystępując do konkursu, uczestnik wyraża zgodę na prezentowanie pracy na 
wystawie pokonkursowej w holu szkoły oraz/lub stronie internetowej szkoły; 

� od 7 do 11 czerwca 2021 r. istnieje możliwość odebrania prac konkursowych; 
� prace nieodebrane, po 11 czerwca 2021 roku, przechodzą na własność 

organizatora konkursu. 

7. Termin i miejsce nadsyłania prac:  

� 20 maja 2021,  świetlica szkolna w Szkole Podstawowej nr 1 w Myślenicach 

8. Kryteria oceniania: 

� samodzielność wykonania; 
� zgodność pracy z tematem; 
� estetyka wykonanych prac; 
� oryginalność, pomysłowość; 
� walory artystyczne tj.: kompozycja, kolorystyka, wykorzystane materiały. 



 

9. Rozstrzygnięcie konkursu: 

� Udział w konkursie oznacza udzielenie Organizatorowi prawa do publicznej 
prezentacji zgłoszonej pracy; 

� Ostateczny termin złożenia pracy upływa dnia  20.05.2021 r.; 
� Prace dostarczone po tym terminie lub wykonane niezgodnie z regulaminem nie 

będą oceniane; 
� O wyłonieniu zwycięzców decyduje powołana przez Organizatora Komisja 

Konkursowa; 
� Decyzja komisji jest ostateczna i nieodwołalna. 

10. Ogłoszenie wyników:  dokładna informacja zostanie umieszczona na stronie 
  internetowej szkoły 26 maja 2021 r.  

 Laureaci zostaną powiadomieni indywidualnie lub  
 poprzez wiadomość email w dzienniku elektronicznym. 

11. Nagrody:  

� Laureaci otrzymają pamiątkowe dyplomy oraz drobne nagrody rzeczowe; 
� Prace konkursowe zostaną umieszczone na wystawie w budynku szkoły; 
� Wyniki konkursu, oraz termin rozdania nagród zostaną ogłoszone na stronie 

internetowej szkoły: sp1myslenice.pl w dniu 26 maja 2021r. 

12. Organizator:  mgr Marzena Górka 
 mgr Anna Michalik 

 
Wszelkie zapytania prosimy kierować na adres email świetlicy szkolnej:  

 swietlica.sp1myslenice@interia.pl 
 
 
 Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie! 
 
 Organizatorzy 



załącznik 1 

 

METRYCZKA 

Temat konkursu: "PORTRET MOJEJ MAMY" 

Imię:  klasa 

Nazwisko:   

 

 *  Dane w metryczce proszę uzupełnić DRUKOWANYMI LITERAMI.  
 Załącznik 1 odciąć i przykleić na odwrocie pracy konkursowej. 
 Załącznik 2 proszę przekazać osobie przyjmującej pracę. 

 

�_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 

załącznik 2 

 

ZGODA RODZICA/OPIEKUNA 

.………………………………………. 

 (miejscowość, data) 

 

Wyrażam zgodę, na udział 

………………………………………………………………………………………………… 

(imię i nazwisko niepełnoletniego uczestnika konkursu) 

którego jestem rodzicem/prawnym opiekunem, w Szkolnym Konkursie Plastycznym  "Portret 
mojej Mamy". 

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

Ponadto, wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego 
dziecka/podopiecznego przez Organizatora Konkursu dla celów związanych 
z przeprowadzeniem i rozstrzygnięciem Konkursu zgodnie z regulaminem Konkursu. 

 

…………………………………………….. 

        podpis rodzica/opiekuna 


