
DEKANALNO-GMINNY 

KONKURS 

  PLASTYCZNY 

Serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów klas I-III, IV-VI oraz 

VII - VIII szkoły podstawowej, do udziału w konkursie plastycznym 

pod hasłem:  

„Dzień z życia św. Jana Pawła II”  

 

Patronat nad konkursem objął Dziekan Dekanatu 

Ryckiego Ks. Kan. Stanisław Chodźko  

oraz  

Burmistrz Ryk Pan Jarosław Żaczek 
 

 



REGULAMIN KONKURSU  

I. Postanowienia ogólne:  

Organizatorem konkursu jest Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mariana Osińskiego w 

Rykach  

1. Cele konkursu:  

Cel główny:  

- zapoznanie uczniów z historią życia i powołania Wielkiego Polaka – Świętego Jana 

Pawła II, - kształtowanie postawy wdzięczności Bogu za dar wyjątkowej postaci.  

Cele szczegółowe:  

● przybliżenie uczestnikom postaci Papieża Polaka - Jana Pawła II  

● rozwijanie wyobraźni i aktywności plastycznej dzieci i młodzieży  

● prezentacja i popularyzacja plastycznej twórczości dzieci i młodzieży  

● inspirowanie do doskonalenia umiejętności artystycznych w różnych 

technikach plastycznych.  

2. Konkurs polega na wykonaniu pracy plastycznej na temat życia i pontyfikatu św. Jan 

Pawła II. 3. Kategorie wiekowe uczestników:  

● kategoria I: klasy I-III Szkoły Podstawowej,  

● kategoria II: klasy IV-VI Szkoły Podstawowej,  

● kategoria III: klasy VII i VIII Szkoły Podstawowej,  

4. Termin składania lub nadsyłania prac mija 08.10.2020 r.  

II. Zasady i warunki uczestnictwa w konkursie:  

1. Uczniowie przedstawiają prace plastyczne wykonane samodzielnie  

pod kierunkiem nauczyciela dowolną techniką plastyczną (rysowanie, malowanie, 

wyklejanie, wydzieranie, techniki łączone itp.).  

2. Format prac A3.  

3. Kryteria oceny będą obejmowały:  

● nawiązanie do tematu pracy,  

● pomysłowość,  

● estetykę wykonania,  

● wyraz artystyczny;  

● samodzielność,  

● kompozycję.  

4. Wszystkie prace muszą być opisane na odwrocie: imię i nazwisko uczestnika, klasa, 

imię i nazwisko opiekuna, nazwę i numer szkoły, miejscowość oraz telefon i e-mail do 

szkoły.  

5. Prace uczniów należy dostarczyć osobiście lub przesłać w opakowaniu (zabezpieczyć 

przed 

uszkodzeniem) na adres: PSP nr 1 ul. Słowackiego 2, 08-500 Ryki do 08.10.2020 r. 

Liczy się data dotarcia prac do PSP 1! l do szkoły.  

6. Z każdej kategorii wiekowej można nadesłać maksymalnie 5 prac.  



7. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia prac niezwiązanych z tematyką 

konkursu. 8. Dane osobowe uczestników będą wykorzystane wyłącznie w celu 

wyłonienia zwycięzcy i przyznania nagrody. Podanie danych osobowych jest 

jednocześnie wyrażeniem zgody na ich opublikowanie.  

9. Dostarczenie pracy na konkurs jest jednoznaczne z przekazaniem pełnych praw autorskich 

do pracy na rzecz organizatora konkursu. Nadesłane prace nie podlegają zwrotowi i 

przechodzą na własność organizatora, pozostając do jego dyspozycji, z prawem do 

bezpłatnego rozpowszechniania w dowolny sposób.  

10. Do każdej pracy należy dołączyć wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy 

przez jednego z rodziców lub prawnych opiekunów.  

Prace bez dołączonego wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego 

nie będą rozpatrywane. Formularz zgłoszeniowy (Załącznik nr 1)  

III. Zasady przyznawania nagród.  

1. Oceny prac dokona powołana przez organizatora komisja.  

2. Na podstawie kryteriów zostaną nagrodzone 3 najlepsze prace w każdej kategorii 

wiekowej 3. Zwycięzcy otrzymają nagrody rzeczowe i dyplomy.  

4. O wynikach laureaci konkursu i ich opiekunowie zostaną powiadomieni 

telefonicznie lub mailowo.  

5. Postanowienia komisji są ostateczne i nieodwołalne.  

6. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 16 października o godz. 10.00  

7. Najciekawsze prace zostaną wyeksponowane na wystawie pokonkursowej w 

kościele parafialnym Najświętszego Zbawiciela w Rykach  

IV. Postanowienia końcowe.  

1. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące 

zgody na przetwarzanie przez organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu 

oraz w celach marketingowych organizatora (ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 

29.08 1997 r., Dz. U. nr 133, poz. 833 z późn. zm.).  

ZAPRASZAMY !!!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY  

Do Dekanalnego Konkursu Plastycznego  

„Dzień z życia św. Jana Pawła II”  

Imię i nazwisko autora pracy:…………………………………………………………. 

Szkoła:……………………………………………………………………………

……. 

Klasa:………………………………………………………………………………

….. Numer telefonu rodzica lub prawnego 

opiekuna:……………………………………… 

Ja…………………………………………………………………………………

…….. (imię i nazwisko rodzica lub prawnego opiekuna)  

wyrażam zgodę na udział 

syna/córki…………………………………………………………… (imię i nazwisko 

uczestnika Konkursu)  

w konkursie plastycznym “Dzień z życia św. Jana Pawła II organizowanym 

przez Publiczną Szkołę Podstawową nr 1 im. Mariana Osińskiego w 

Rykach  

Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am zapoznany/a z warunkami udziału w 

Konkursie i akceptuje jego regulamin.  

Wyrażam zgodę na wykorzystanie, przetwarzanie i publikowanie przez Organizatora 

danych osobowych syna/córki w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu.  

………………………..  

Podpis rodzica /opiekuna 
 


