
 

 

 

 

REGULAMIN GMINNEGO KONKRSU PLASTYCZNEGO 

„PORTRET PLUSZOWEGO MISIA” 

     DLA DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM 

 

1. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa im. ks. Jerzego Popiełuszki w Górsku. 

2. Cele konkursu:  

- rozbudzanie twórczej inwencji i kreatywności u dzieci; 

 - rozwijanie zdolności plastycznych dzieci; 

 - promocja Światowego Dnia Pluszowego Misia. 

3. Zasady uczestnictwa w konkursie:  

- konkurs jest adresowany do dzieci w wieku przedszkolnym (3 – 6 lat) z terenu Gminy Zławieś 

Wielka; 

- warunkiem udziału w konkursie jest wykonanie własnoręcznie pracy plastycznej „Portret 

Pluszowego Misia” oraz dostarczenie jej do Szkoły Podstawowej im. ks. Jerzego Popiełuszki w Górsku 

do dnia 23.11.2022 r.; 

- do pracy konkursowej należy dołączyć  metryczkę oraz podpisaną zgodę i oświadczenie (załącznik); 

- każde dziecko może zgłosić do konkursu jedną pracę; 

- oczekujemy pracy plastycznej w formacie A4; 

- technika wykonania pracy jest dowolna; 

- z prac konkursowych tworzona zostanie galeria na korytarzu Szkoły Podstawowej im ks. Jerzego 

Popiełuszki w Górsku;  

- O wynikach konkursu poinformujemy na stronie internetowej zsgorsk.pl. oraz na profilu szkoły na 

portalu społecznościowym Facebook 25. Listopada 2022r.  Podsumowanie konkursu, wręczenie 

nagród rzeczowych, dyplomów i podziękowań odbędzie się w Szkole Podstawowej w Górsku                

w później ustalonym terminie; 

-prac konkursowych nie odsyłamy, stanowią one własność organizatora. 



4. Kryteria oceny : 

- czynny udział dziecka przy wykonywaniu pracy plastycznej; 

- oryginalność, kreatywność, walory estetyczne. 

5. Zasady oceniania prac: 

-  jury składa się z uczniów i nauczycieli, którzy oddadzą swój głos do specjalnej skrzynki na oceny 

prac konkursowych; 

- autorzy trzech prac, które otrzymają największą ilość punktów zostaną zwycięzcami konkursu. 

6. Nagrody: 

Przewidziane są 3 nagrody rzeczowe za zajęcie trzech pierwszych miejsc oraz dyplomy dla wszystkich 

uczestników konkursu.  

 

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY! 

 

 



OŚWIADCZENIE 

Oświadczam, że zapoznałem/-am się z regulaminem konkursu plastycznego organizowanego przez 

Szkołę Podstawową im. ks. Jerzego Popiełuszki w Górsku oraz akceptuję jego warunki. Wyrażam 

zgodę na udział  mojego dziecka …………………………………………………………………………………………………….. . 

W gminnym konkursie plastycznym „Portret Pluszowego Misia” organizowanym  przez Szkołę 

Podstawową im. ks. Jerzego Popiełuszki w Górsku oraz na wykorzystanie nadesłanej pracy.  

 ..............................................................................................................  

(data i czytelny podpis rodzica)  

 

Zgoda na publikację i przetwarzanie danych osobowych 

Wyrażam zgodę na podanie do wiadomości publicznej imienia i nazwiska autora pracy oraz wieku       

w związku z udziałem w konkursie plastycznym „Portret Pluszowego  Misia” organizowanego przez 

Szkołę Podstawową im. ks. Jerzego Popiełuszki we wszelkich ogłoszeniach, zapowiedziach                      

i informacjach o tym konkursie i jego wynikach. Wyrażam również zgodę na przetwarzanie danych 

osobowych dziecka w zakresie: imię i nazwisko autora pracy, wiek przez Administratora Danych, 

którym jest  Szkoła Podstawowa im. ks. Jerzego Popiełuszki w Górsku.   

............................................................................................................ 

 (data i czytelny podpis rodzica) 

 

Klauzula informacyjna 

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 

r. poz. 922) informuję, że: 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest szkoła Podstawowa 

im. ks. Jerzego Popiełuszki w Górsku, 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu 

niezbędnym do realizacji założeń wynikających z Regulaminu konkursu i nie będą udostępniane 

innym odbiorcom, 3. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, 

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne w zakresie związanym                         

z uczestnictwem w konkursie przeprowadzonym przez Szkołę Podstawową im. ks. Jerzego Popiełuszki 

w  Górsku.  

 

 

 

 

 

 



METRYCZKA 

 

Imię i nazwisko dziecka – autora pracy: 

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

Wiek dziecka:  

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

 

Placówka do której dziecko uczęszcza: 

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

 

Imię i nazwisko wychowawcy grupy / klasy:  

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

 


