
REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA DZIECI  

ze świetlic szkolnych 

 

„MAGICZNE MOTYLE” 

 

§ 1 

Cele Konkursu 

Celem konkursu jest: 

1. rozbudzanie wyobraźni twórczej 

2. rozwijanie sprawności manualnych 

3. poznawanie nowych technik plastycznych 

4. promowanie i wspieranie talentów plastycznych 

 

§ 2 

Organizator konkursu 

1. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa Nr 20 im. Orła Białego 

we Wrocławiu. 

 

§ 3 

Założenia organizacyjne 

 

1. Konkurs adresowany jest do wychowanków świetlic szkolnych. 

2. Praca konkursowa ma być pracą plastyczną wykonaną w dowolnej technice. Temat 

pracy: „Magiczne motyle”. 

3. Dopuszczalna forma pracy: 

- płaska (A3, A4)  

- przestrzenna (taka, którą można zawiesić na tablicy). 

4. Prace można wykonywać indywidualnie lub zbiorowo. 

5. Prace przekazane na konkurs muszą być pracami własnymi. 

6. Każdy z wychowanków świetlicy może przekazać tylko jedną pracę. 

7. Uczestnik konkursu przekazując pracę oświadcza, że przysługuje mu prawo 

majątkowe i osobiste do przekazanej pracy. 

8. Praca plastyczna powinna być opisana na odwrocie drukowanymi literami  

wg poniższego wzoru: 

- tytuł pracy 

- imię i nazwisko autora, wiek 

- adres szkoły 

- imię i nazwisko opiekuna 

Prace niepodpisane, anonimowe nie będą zakwalifikowane do konkursu. 

9. Zgłoszenie prac jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich. 

10. Osoby biorące udział w konkursie wyrażają zgodę na przetwarzanie  

przez Organizatora Konkursu swoich danych osobowych (Ustawa o ochronie danych 

Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Dz. U. Nr 133, poz. 833, z późn. zm). 

11. Prace zgłoszone do Konkursu nie będą zwracane autorom. 

 

 



 

§ 4 

Terminy i sposób dostarczania prac 

 

1. Konkurs rozpoczyna się 04.05.2017r. i trwa do 19.05.2017r. 

2. Prace dostarczone po 19.05.2017 r. nie będą brały udziału w Konkursie. 

3. Przekazując pracę na konkurs uczestnik zgadza się na ekspozycję od  20.05.2017r. 

do  31.05.2017r. na parterze Szkoły Podstawowej Nr 20 im. Orła Białego  

w Naszej Galerii oraz na opublikowanie fotografii prac na stronie internetowej 

www.sp20.wroc.pl 
4. Prace konkursowe należy przesłać pocztą na adres: 

Szkoła Podstawowa Nr 20 im. Orła Białego 

ul. Kamieńskiego 24 

51-124 Wrocław 

z dopiskiem: „KONKURS MAGICZNE MOTYLE” 

lub 

dostarczyć do Sekretariatu SP20 

w godz. 7:30 – 15:30 

 

§ 5 

Wyniki konkursu i nagrody 

1. Jury powołane przez organizatora spośród przekazanych prac wyłoni laureatów 

konkursu. 

2. Kryteria oceny prac: zgodność z tematyką, estetyka pracy i oryginalność. 

3. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej www.sp20.wroc.pl 

4. Organizator przyzna trzy nagrody główne. 

5. Jury ma prawo do wytypowania dodatkowych nagród. 

6. Decyzja jury - co do wskazania laureatów konkursu oraz przyznania im nagród - jest 

ostateczna. 

§ 6 

Postanowienia końcowe: 

1. Autorzy zgadzają się na publikowanie zwycięskich prac i fotografii prac na wszelkich 

polach eksploatacji. 

2. Biorąc udział w konkursie uczestnik akceptuje jego regulamin. 

3. Regulamin niniejszego konkursu będzie dostępny na stronie www.sp20.wroc.pl  

4. Przekazując pracę na konkurs, uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady 

zawarte w niniejszym regulaminie. 

 

Kolorowych inspiracji  

życzą Organizatorzy 

 

Agnieszka Ochalik 

Joanna Kulik 


