
Szkoła Podstawowa nr 1 w Myślenicach serdecznie zaprasza uczniów  
klas I-III szkół podstawowych Miasta i Gminy Myślenice do udziału 
w Konkursie Plastycznym. 
 

 

REGULAMIN  

GMINNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO 

 „ZIMOWY PAŚNIK” 

 

1. Cele konkursu: 
౼ rozwijanie kreatywności dzieci, oraz ich wrażliwości estetycznej; 
౼ prezentowanie indywidualnych zdolności plastycznych uczniów; 
౼ wzbogacanie warsztatu plastycznego, zachęcanie do odnajdywania 

ciekawych rozwiązań plastycznych; 
౼ wspieranie ekspresji twórczej dziecka; 
౼ uwrażliwienie na piękno przyrody i potrzeby zwierząt w okresie zimy; 
౼ poszerzenie wiedzy z przyrody. 
 

2. Adresaci: 
౼ uczniowie klas I, II i III szkół podstawowych Miasta i Gminy Myślenice 

UWAGA: 
 Każda szkoła z wszystkich oddziałów danej klasy  
 wybiera w sumie trzy najlepsze prace plastyczne. 

3. Temat: praca plastyczna „Zimowy paśnik”. 

4. Format pracy: A-3 

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

6. Warunki uczestnictwa:  
౼ praca konkursowa powinna być wykonana samodzielnie;  
౼ na odwrocie pracy należy umieścić metryczkę zawierającą następujące 

informacje:  
• imię i nazwisko ucznia, klasa, szkoła,  
• imię i nazwisko opiekuna, telefon kontaktowy do szkoły 

౼ dołączona zgoda rodzica/prawnego opiekuna na przetwarzanie danych 
osobowych do celów konkursu /załącznik 1/ 

 
7. Termin i miejsce nadsyłania prac: do 21 lutego 2022r., 

                                                        Szkoła Podstawowa nr 1 w Myślenicach 



8. Ocena prac: 
౼ oceny prac dokona powołana przez organizatora komisja konkursowa; 
౼ prace będą oceniane w trzech kategoriach wiekowych: 

• klasy I 
• klasy II 
• klasy III 
 

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

10. Rozstrzygnięcie konkursu: 
౼ Udział w konkursie oznacza udzielenie Organizatorowi prawa do 

publicznej prezentacji zgłoszonej pracy; 

౼ Prace przechodzą na własność Organizatora; 
౼ Ostateczny termin złożenia pracy upływa dnia  21.02.2022 r.; 
౼ Prace dostarczone po tym terminie lub wykonane niezgodnie 

z regulaminem nie będą oceniane; 
౼ O wyłonieniu zwycięzców decyduje powołana przez Organizatora 

Komisja Konkursowa; 
౼ Decyzja komisji jest ostateczna i nieodwołalna. 

 
11. Ogłoszenie wyników: na stronie internetowej szkoły 7 marca 2022 r. 
 
12. Nagrody:  
౼ Laureaci w każdej kategorii otrzymają nagrody; 
౼ O terminie rozdania nagród Laureaci zostaną poinformowani 

telefonicznie; 
౼ Prace zostaną umieszczone na wystawie w budynku SP nr 1; 
౼ Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej szkoły: 

sp1myslenice.pl 
 

13. Organizator: Szkoła Podstawowa nr 1 w Myślenicach,  
   koordynator: mgr Anna Michalik, mgr Iwona Zachariasz 

 
 

 
  Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie! 

 

 

 



załącznik 1 

 

ZGODA RODZICA/OPIEKUNA 

 

.………………………………………. 

 (miejscowość, data) 

 

Wyrażam zgodę, na udział 

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

(imię i nazwisko niepełnoletniego uczestnika konkursu) 

którego jestem rodzicem/prawnym opiekunem, w Konkursie Plastycznym  

"Zimowy paśnik". 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 


