
REGULAMIN 
Szkolnego Konkursu Plastycznego „Witraż wielkanocny” 2021 

 
I Organizator: 
Organizatorem konkursu plastycznego „Witraż wielkanocny” jest  Szkoła Podstawowa im. Danuty Siedzikówny 
„Inki” w Jeleniewie. Odpowiedzialną osobą jest nauczyciel plastyki – Pani Alicja Malinowska i Pani Teresa 
Borkowska – nauczyciel katecheta. 
II Cele konkursu: 
1. Kultywowanie Wielkanocnej tradycji, obrzędów ludowych związanych ze Świętami Wielkanocnymi. 
2. Rozwijanie zainteresowań artystycznych dzieci i młodzieży. 
3. Promowanie młodych talentów plastycznych. 
4. Rozbudzanie wyobraźni i kreatywności dzieci i młodzieży. 
5. Poznawanie różnorodnych technik plastycznych.  

III Uczestnicy: 
1. Uczniowie klas I-VIII naszej szkoły. 

IV Warunki uczestnictwa: 
1.    Uczestnicy konkursu wykonują jedną pracę w formacie  A3 lub A2 wybranymi przez siebie technikami 

plastycznymi (na papierze, tekturze, szkle). Forma płaska. 
2.    W przypadku malarstwa na szkle witraż powinien zawierać zawieszkę lub podstawkę do umocowania 

pracy. 
3. Na odwrocie każdej pracy należy wpisać: tytuł pracy, imię i nazwisko autora, klasę.   
4. Konkurs nie obejmuje prac przestrzennych. 
5. Nie biorą udziału w konkursie prace wykonane z gotowych, zakupionych elementów (figurek, ozdób itp.).  
6. Praca powinna być wykonywana samodzielnie przez uczestnika konkursu. 
7. Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich do prac na rzecz Organizatora, 

o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych (t.j. 
Dz. U. z 2019 r. poz. 1231, z 2020 r. poz. 288) i zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 
danych osobowych (tj. Dz. U. z  2016 r. poz. 922, z 2018 r. poz. 138, 723) oraz zgodą  na  publikację  
nagrodzonych prac  na  stronie  internetowej szkoły, prezentację  ich  w  formie  wystawy  oraz  na  
publikację  wizerunku uwiecznionego na fotografiach z wydarzenia. 

8. Zgłoszenie  udziału  w  konkursie  jest  równoznaczne  z  wyrażeniem zgody  na  przetwarzanie  przez  
organizatora  konkursu  danych osobowych  autora  w  celach  wynikających  z  organizacji  konkursu.  

V Kryteria oceny: 
1.  Interpretacja tematu jest dowolna i zależna od osoby wykonującej pracę. Ocenie podlegają samodzielność 
wykonania, zastosowana technika plastyczna, ogólny wyraz artystyczny pracy, oryginalność, funkcjonalność. 
2.  Prace będą oceniane w trzech grupach: 
      I – uczniowie klas I- III, 
      II – uczniowie klas IV-V, 
      II – uczniowie klas VI-VIII. 
VI Termin: 
1. Prace należy dostarczyć do sekretariatu szkoły do dnia 25.03.2021 roku. 

VII Zasady przyznawania nagród: 
1. O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje powołana w tym celu przez Organizatora Komisja Konkursowa, 
zwana dalej Komisją. 
2. Prace nie spełniające warunków regulaminowych nie będą klasyfikowane przez Komisję. 
3. Spośród zgłoszonych do konkursu prac Komisja wybierze trzy z każdej kategorii wiekowej, przyznając 
poszczególne miejsca. Komisja może również przyznać wyróżnienia. Osoby nagrodzone przez Komisję zostaną 
powiadomione osobiście, telefonicznie lub mailowo przez Organizatora. 
4. Decyzja Komisji jest ostateczna i nieodwołalna. 
5. Nagrody w konkursie zostaną ufundowane przez Organizatora. 
6. Autorzy zwycięskich oraz wyróżnionych prac otrzymają indywidualne nagrody rzeczowe oraz dyplomy. 
7. Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplom za udział w konkursie. 
8. Ogłoszenie wyników, wręczenie nagród oraz otwarcie wystawy pokonkursowej zorganizowanej z wybranych 
prac, odbędzie się w  dniu 29.03.2018 r. o godz. 11:00. 
9.  Wybrane i wyróżnione prace będą prezentowane w szkole  na wystawie pokonkursowej w terminie    
29.03.2021 – 23.04.2021 r. 
VIII Uwagi końcowe: 
1. Informacje o konkursie można uzyskać u Pani Alicji Malinowskiej . 

 
Załącznik: 

Imię i nazwisko uczestnika:  

Tytuł pracy:  

Klasa:  

 


