
REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNO-TECHNICZNEGO
"EKOLOGICZNY INSTRUMENT MUZYCZNY"

Cele konkursu:
–  rozwijanie i promowanie talentów plastycznych.
–  kształtowanie wyobraźni i inwencji twórczej dzieci,
–  kształtowanie pozytywnego wizerunku szkoły
–  kształcenie umiejętności posługiwania się różnymi technikami artystycznymi,
–  motywowanie uczniów do poszerzania wiedzy i umiejętności,
–  rozwijanie zdolności manualnych. 

Organizatorzy:
Organizatorami konkursu są nauczyciele: Aleksandra Olkiewicz oraz Rafał Romanicz.

Uczestnicy:
Uczestnikami konkursu są uczniowie klasy I i II cyklu VI-letniego oraz uczniowie klasa I 
cyklu IV-letniego.

Warunki przystąpienia do konkursu:
Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wykonanie plakatu lub innej formy plastycznej 
instrumentu z wykorzystaniem formy recyklingu. Każdą pracę należy złożyć do 26.03.2021 r.
Prace składamy do nauczycieli prowadzących konkurs lub do sekretariatu szkoły. 
Każda praca powinna być podpisana (imię, nazwisko i klasa).

1. Każdy uczestnik może być autorem tylko jednej pracy konkursowej.

2. Praca konkursowa nie może być wcześniej nagrodzona, publikowana i nie może naruszać 
praw autorskich osób trzecich. Zgłoszenie pracy do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją
warunków niniejszego regulaminu i oświadczeniem, że prace zgłoszone na konkurs zostały 
wykonane osobiście. 

3. Przystąpienie uczestników do konkursu oznacza wyrażenie przez nich zgody na 
wykorzystanie ich nazwisk w akcjach informacyjnych, reklamowych i promocyjnych 
związanych z niniejszym konkursem. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na 
przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji konkursu 
zgodnie z ustawą z dnia 29. 08. 97 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 
883. z późn. zm.). 

4. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków niniejszego 
regulaminu i jednocześnie oświadczeniem, że wykorzystane do pracy zdjęcia i inne 
materiały nie naruszają praw autorskich. 



Technika i forma prac:
Dowolna froma plastyczno-techniczna z wykorzystaniem recyklingu. Format pracy: dowolny 

Kryteria oceny: 
a) estetyka pracy, 
b) oryginalność, 
c) stopień trudności, 
d) jakość wykonania 

Ogłoszenie wyników odbędzie się 30.03.2021 r.

Ze względu na zaistniałą sytuację epidemiologiczną i powrót do nauki w trybie zdalnym 
wydłużono terminy konkursu. Pracę można składać do 23 kwietnia 2021 r., a ogłoszenie 
wyników nastąpi 29 kwietnia 2021 r. W zależności od sytuacji daty mogą ulec zmianie. 

Nagrody: 
Organizator konkursu przewiduje przyznanie nagrody najlepszym pracom.


