
Regulamin 

Powiatowego Konkursu Plastycznego 

organizowanego w ramach projektu edukacyjnego 

„W kręgu wielkiej polskiej kultury” 

1. Konkurs skierowany jest do przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych 

powiatu proszowickiego. 

2. W konkursie mogą wziąć udział: 

a) grupy przedszkolne (do 25 osób) 

b) uczniowie szkół podstawowych klas: I-VIII (prace indywidualne) 

3. Do konkursu można zgłosić zestaw prac (grupa przedszkolna) lub jedną indywidualną 

pracę plastyczną w formacie A3 wykonaną dowolną techniką plastyczną np. akwarela, 

tempera, pastele, wydzieranki, collage (za wyjątkiem prac przestrzennych i z użyciem 

materiałów takich jak: piasek, liście, ryż itp.).  

4. Tematem pracy jest: 

a) „Ilustracja baśni/legendy związanej z Krakowem” (grupy przedszkolne oraz 

uczniowie klas I-III szkół podstawowych ) 

b) „Impresja, subiektywne wrażenia…” po przeczytaniu dowolnego tekstu: 

Mikołaja Reja, Jana Kochanowskiego, Henryka Sienkiewicza, Adama 

Mickiewicza, Juliana Tuwima, Leopolda Staffa, Antoniego Słonimskiego, Marii 

Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej (uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych i 

ponadpodstawowych). 

5. Każda praca lub zestaw prac (w przypadku grup przedszkolnych) musi być opatrzona 

na odwrocie godłem (pseudonimem autorskim). 

6. W zamkniętej kopercie opatrzonej tym samym godłem należy umieścić metryczkę 

pracy wraz z podpisanym oświadczeniem rodziców/opiekunów (zał.1 ).  

7. Prace należy przesłać lub dostarczyć osobiście w terminie do 25 marca 2020 r. (data 

wpływu pracy) na adres: 

 

Zespół Szkół im. Bartosza Głowackiego 

ul. 3 Maja 107 

32-100 Proszowice 

z dopiskiem: KONKURS PLASTYCZNY 

 

8. Opiekunowie prawni dzieci biorących udział w Konkursie i jego pełnoletni uczestnicy 

wyrażają zgodę na zbieranie, przetwarzanie i prezentację danych osobowych oraz 

upowszechnianie wizerunku przez organizatorów Konkursu w celu jego 

przeprowadzenia i promocji. 

9. Opiekunowie prawni dzieci biorących udział w Konkursie i jego pełnoletni uczestnicy 

odpowiadają za naruszenie dóbr osobistych, praw autorskich oraz praw pokrewnych 

osób trzecich w zgłoszonej pracy i zobowiązani są do pokrycia wyrządzonej szkody 

oraz do pokrycia wszelkich kosztów obrony praw organizatorów Konkursu oraz 

zaspokojenia roszczeń poszkodowanych. Organizatorzy Konkursu nie ponoszą żadnej 

odpowiedzialności za ewentualne naruszenia praw osób trzecich przez autorów 

zgłoszonych do Konkursu prac. 



10. Opiekunowie prawni dzieci biorących udział w Konkursie i jego pełnoletni uczestnicy 

wyrażają zgodę na prawo organizatora Konkursu do nieodpłatnej prezentacji całości lub 

części wszystkich prac zgłoszonych do Konkursu na wszystkich polach eksploatacji, 

np.: na wystawach i innych imprezach publicznych, w Internecie, w materiałach 

informacyjnych i promocyjnych, publikacjach, informacjach prasowych i 

telewizyjnych oraz na udostępnianie tych prac innym zainteresowanym podmiotom w 

celu ich nieodpłatnej prezentacji na wymienionych polach eksploatacji. Zgoda 

udzielana jest na czas nieograniczony. 

11. Komisja konkursowa, powołana przez Organizatora, dokona oceny prac plastycznych. 

Decyzje jury są ostateczne. 

12. Laureaci i wyróżnieni otrzymają pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe. 

13.  Uroczyste rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród oraz pamiątkowych dyplomów 

nastąpi  3 kwietnia 2020 r. w Zespole Szkół im. Bartosza Głowackiego w 

Proszowicach. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zał. 1 

METRYCZKA PRACY 

Powiatowy Konkurs Plastyczny 

organizowany w ramach projektu edukacyjnego 

„W kręgu wielkiej polskiej kultury” 

Nazwa szkoły/przedszkola  

Adres 

Telefon  

 

 

 

 

 

 

 

Imię i nazwisko autora pracy 

 

 

 

Tytuł pracy  

 

Tytuł tekstu literackiego będącego inspiracją 

pracy 

 

 

Oświadczam, że zgłoszona do niniejszego konkursu praca jest wynikiem własnej twórczości 

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

(imię i nazwisko uczestnika konkursu)  

 

i nie narusza praw autorskich oraz jakichkolwiek innych praw osób trzecich oraz, że nie została zgłoszona do innych 

konkursów o podobnej tematyce.  

 

Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez organizatorów pracy mojego dziecka do celów naukowych i edukacyjnych oraz 

jej publikacji (nieodpłatnie) z zachowaniem praw autorskich 

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

(data, podpis jednego z rodziców) 

 

Oświadczam, że zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r.) a) wyrażam 

zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka: 

 

.......................................………………………............................................................................. ........................ 

(imię i nazwisko) ucznia  

 

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

(nazwa szkoły/przedszkola) 

 do celów związanych z jego udziałem w w/w Konkursie w roku szkolnym 2019/2020 

 

. ……………………………………………….. 

Podpis jednego z rodziców 

 

Wyrażam zgodę na publikowanie na stronach internetowych: www.zsproszowice.edu.pl, na facebooku ZS Proszowice, 

serwisach gminnych i powiatu proszowickiego oraz w mediach: „Głosie Proszowickim”, „Dzienniku Polskim” 

„Internetowym Kurierze Proszowskim” imienia i nazwiska oraz nazwy szkoły mojego dziecka na liście laureatów oraz na 

liście osób wyróżnionych. 

 ………………………………………………..  

Podpis jednego z rodziców  

Wyrażam zgodę na umieszczenie na stronach internetowych: www.zsproszowice.edu.pl, na facebooku ZS Proszowice, 

serwisach gminnych i powiatu proszowickiego oraz w mediach: „Głosie Proszowickim”, „Dzienniku Polskim” 

„Internetowym Kurierze Proszowskim”  zdjęć, zawierających wizerunek mojego dziecka, zarejestrowanych podczas 

uroczystego zakończenia konkursu.  

 

………………………………………………..  

Podpis jednego z rodziców  

 

Oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem w/w Konkursu i akceptuję jego postanowienia. 

 ……………………………………………….. 

Podpis jednego z rodziców 

 


