
 

 

KONKURS PLASTYCZNY/ KLASY I-III/ KLASY 

IV-VIII 

„BEZPIECZENE ORAZ AKTYWNE 

FERIE ZIMOWE” 

CELEM KONKURSU JEST: 

• rozwijanie twórczości plastycznej dzieci 

oraz aktywności twórczej; 

• prezentowanie ciekawych technik; 

• propagowanie bezpiecznego wypoczynku 

dzieci w okresie ferii zimowych; 

REGULAMIN KONKURSU: 

1. Tematyka: Bezpieczna oraz aktywna zabawa w czasie ferii zimowych. 

2. Konkurs skierowany jest do uczniów Szkół Podstawowych z terenu Gminy Bobrowo. 

3. Technika pracy dowolna. 

4. Format pracy A3. 

5. Każda praca wykonana przez dziecko, powinna zawierać następujące dane: imię, nazwisko, 

klasę oraz adres i nazwa szkoły do której uczęszcza uczeń.  

6. Do pracy należy dołączyć klauzulę informacyjną podpisaną przez rodzica/opiekuna prawnego 

dziecka (stanowiącą załącznik do niniejszego regulaminu). 

7. Termin składania prac do 02.02.2022r. 

8. Prace konkursowe zostaną zaprezentowane na holu głównym szkoły Podstawowej im 

Małgorzaty Sulek w Drużynach. 

9. Konkurs będzie rozstrzygnięty w dwóch kategoriach wiekowych: I-III oraz IV-VIII. 

10. Możliwe zgłoszenie maksymalnie 3 prac z każdej kategorii, łącznie 6 prac ze szkoły. 

11. Adres składania nadsyłania prac konkursowych: 

Szkoła Podstawowa im. Małgorzaty Sulek,  

Drużyny 54,  

87-327 Drużyny 

 

OCENA PRAC: 

1. Estetyka pracy konkursowej 

2. Różnorodność wykorzystanych technik. 

3. Zgodność z tematyką konkursu. 

4. O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje Komisja Konkursowa powołana przez 

Organizatora. 

5. Komisja zobowiązana jest do zachowania bezstronności podczas oceny poszczególnych prac. 

6. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Szkoły Podstawowej im. 

Małgorzaty Sulek w Drużynach oraz przekazane Dyrektorom szkół biorących udział w 

konkursie. 

7. Autorzy wyróżnionych prac otrzymają nagrody w postaci upominków i dyplomów. 

8. Decyzja komisji jest niepodważalna, nie przysługuje od niej odwołanie. 



 

 

9. Ogłoszenie wyników 04.02.2022r. 

UWAGI KOŃCOWE 

1. Prace nadesłane na konkurs przechodzą na własność organizatorów, nie będą zwracane. 

2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnej ekspozycji prac i promocji  

w celach propagowania idei konkursu. 

3. Prace niespełniające wymagań regulaminowych nie będą oceniane. 

4. Nadesłanie prac jest równoznaczne z akceptacją regulaminu. 

5. Ze względu na niestabilną sytuację epidemiologiczną związaną z COVID-19, konkurs 

może odbyć się w formie online: przesłanie zdjęcia pracy oraz metryczki na adres email: 

sekretariat@spdruzyny.pl.  

TYLKO I WYŁACZNIE PO UPRZEDNIM POINFORMOWANIU PRZEZ 

ORGANIZATORA KONKURSU. 

 

 

ORGANIZATOR: 

Dyrektor Szkoły Podstawowej  

im. Małgorzaty Sulek w Drużynach  

mgr Kamila Sobiech 

POD PATRONATEM WÓJTA GMINY BOBROWO 
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