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Organizatorem konkursu jest Świetlica Szkolna w SP nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi 

 im. Janusza Korczaka w Sochaczewie. 

 

 

 

- Rozwój wyobraźni plastycznej oraz ćwiczenie sprawności manualnej. 

- Twórcza organizacja czasu wolnego – zachęcenie do aktywnego udziału w konkursie 

plastycznym. 

- Wspieranie edukacji artystycznej. 

- Uwrażliwienie na piękno otaczającego nas świata. 

 

 

- PIĘKNO –  jako szeroko rozumiane pojęcie, które silnie związane jest z teorią estetyki, 

prawdy i dobra. Każdy z nas posiada subiektywne pojęcie piękna, postrzega je na swój 

sposób. Tematem pracy jest ujęcie piękna, które dziecko widzi własnymi oczami.  

 

 

-  Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu  

- Na odwrocie każdej pracy należy trwale umieścić uzupełnioną metryczkę (załącznik nr 2) 

oraz dołączyć kartę zgłoszenia (załącznik nr 1), którą powinien podpisać rodzic lub prawny 

opiekun dziecka. 

- Udział w konkursie jest o zasięgu ogólnopolskim i skierowany jest do uczniów z klas I-IV 

szkoły podstawowej uczęszczających do świetlicy. 

- Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę konkursową. 

- Prace mogą być wykonane w dowolnej technice plastycznej płaskiej np. farby plakatowe, 

akwarela, rysunek kredką, tuszem, ołówkiem, wycinanki, collage, frottage itp.                         

REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO 

MIĘDZYŚWIETLICOWEGO  

KONKURSU PLASTYCZNEGO 

pt. „Moje oczy widzą coś pięknego” 

1. CELE KOKURSU: 

 

2. TEMATYKA PRAC: 

 

3. WARUNKI UCZESTNICTWA: 

TEMATYKA PRAC: 
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( z wyłączeniem grafiki komputerowej, zdjęć). Dopuszcza się tylko prace wykonane na 

papierze technicznym. 

- Format pracy A4 lub A3. 

- Kryteria oceny prac: samodzielność wykonania pracy, kreatywność, walory artystyczne, 

estetyka. 

- Nadesłane na konkurs prace nie będą zwracane, pozostaną własnością organizatora. 

- Prace nie powinny być wcześniej prezentowane na innych konkursach. 

 

 

- Pracę wraz  z kartą zgłoszenia można nadsyłać lub dostarczyć osobiście do 10 marca 2023r. 

(decyduje data stempla pocztowego) na adres: 

Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi                                                                      

im. Janusza Korczaka w Sochaczewie                                                                                                  

ul. Staszica 25, 96-500 Sochaczew                                                                                                       

z dopiskiem: KONKURS PLASTYCZNY – ŚWIETLICA 

 

 

- Jury dokona oceny prac przyznając nagrody wśród uczestników: 3 nagrody główne oraz      

6 wyróżnień. 

- Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się najpóźniej do 23 marca 2023r.  

- Lista osób nagrodzonych i wyróżnionych zostanie opublikowana na stronie internetowej 

organizatora konkursu https://sp4.sochaczew.pl/oraz na profilu szkoły w serwisie 

społecznościowym facebook. 

- Osoby nagrodzone zostaną powiadomione telefonicznie lub mailowo, a nagrody zostaną 

wysłane na adres szkoły wskazany w karcie zgłoszenia. 

 

 

Wybrane prace zostaną zamieszczone na wystawie, którą będzie można obejrzeć w SP nr 4 z 

Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Sochaczewie, na szkolnej stronie 

internetowej oraz FB. Z chwilą nadesłania prace przechodzą na własność organizatora. Udział 

w  konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na bezpłatne wykorzystanie nadesłanych 

prac konkursowych w ramach działalności Organizatora. 

4. TERMIN I MIEJSCE NADSYŁANIA PRAC: 

 

5. ROZSTRZYGNIĘCIE  ORAZ OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU: 

 

5. PUBLIKACJA PRAC: 

 

https://sp4.sochaczew.pl/
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- Prace niezgodne z regulaminem nie będą brane pod uwagę. 

- Wszelkie sprawy nieuwzględnione w regulaminie rozstrzyga Organizator. 

- W przypadku pytań odnośnie konkursu proszę kontaktować się za pośrednictwem drogi 

elektronicznej: e-mail swietlicasp4sochaczew@gmail.com. Osoby odpowiedzialne za 

realizację: Justyna Kosmała, Magdalena Czapigo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. UWAGI DODATKOWE: 

 

mailto:swietlicasp4sochaczew@gmail.com
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Załącznik nr 1. Karta zgłoszenia 

 

KARTA ZGŁOSZENIA DO OGÓLNOPOLSKIEGO 

MIĘDZYŚWIETLICOWEGO  

KONKURSU PLASTYCZNEGO 

pt. „Moje oczy widzą coś pięknego” 

 

 
 

Imię i nazwisko uczestnika konkursu…………………………………………………. ……  

 

Klasa ………………………………………………………………………………………... 

 

Nazwa placówki/szkoły, adres, telefon/e-mail, ……..……………………………………. .  

 

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

 

Imię i nazwisko nauczyciela, telefon/e-mail……………………………………………… 

 

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

 

 

OŚWIADCZENIE, ZGODA RODZICA/PRAWNEGO OPIEKUNA DZIECKA: 

 

Ja niżej podpisana/y wyrażam zgodę na udział mojego dziecka/ podopiecznego w 

Ogólnopolskim Międzyświetlicowym Konkursie plastycznym pt. „Moje oczy widzą coś 

pięknego” organizowanym przez Świetlicę Szkoły Podstawowej nr 4 z Oddziałami 

Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Sochaczewie. 

Oświadczam, że  zapoznałam/zapoznałem się z Regulaminem konkursu i akceptuję jego 

warunki. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka/podopiecznego w 

celach wynikających z regulaminu Konkursu, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu 

Europejskiego i Rady UE nr 2016/679 z dnia 27.04 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych 

w związku z przetwarzaniem danych. 

 

 

   …………………………………………………… 

Data i podpis rodzica/ prawnego opiekuna dziecka 
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Załącznik nr 2. Metryczka (wypełnić drukowanymi literami, umieścić na odwrocie pracy) 

 

 

 

 

 

 

 

………………………………………………………………..… 
imię i nazwisko uczestnika konkursu 

 

 

………………………………………………………………..… 
klasa 

 

 

………………………………………………………………..… 
nazwa placówki/szkoły 

 

 

 

 


