
Regulamin

V Ogólnopolskiego Konkursu Literacko - Plastycznego

„Piórem i pędzlem…”

Temat Konkursu:  „Chwilo trwaj!”

Regulamin konkursu:

Cele konkursu:

 Inspirowanie twórczości poetyckiej i plastycznej.

 Rozbudzanie kreatywności dzieci poprzez twórczą interpretację tematu.

 Promowanie dzieci uzdolnionych literacko i plastycznie.

 Doskonalenie  umiejętności  posługiwania  się  elementarnymi  środkami  plastyki  dla
wyrażania własnych przeżyć, przedstawienia określonych treści.

 Propagowanie wśród dzieci różnych technik plastycznych i poetyckich.

Warunki uczestnictwa:

  Wiek uczestników: od 10- do 15 lat (klasy IV-VIII),

 Przygotowanie  pracy  plastycznej  lub  napisanie  wiersza  nawiązujących  do  tematu
konkursu.

 Jeden  uczestnik  może  wziąć  udział  w  obu  edycjach  jednocześnie:  plastycznej  i
literackiej.

Edycja literacka:

 Każdy  z  uczestników  może  przesłać  jeden  samodzielnie  napisany  wiersz,
zainspirowany tematem konkursu. 

 Prace,  napisane  w formacie  doc.,  prosimy przesyłać  na adres  dla.sylwii@wp.pl  z
dopiskiem w tytule „Piórem i pędzlem …”.

 Ocenie jury będą podlegały: oryginalność, poprawność językowa, wartość artystyczna.

 Każda praca powinna być opisana w następujący sposób:
 imię i nazwisko autora, wiek, klasa,
 adres, telefon  i e-mail placówki,
 imię i nazwisko opiekuna.

Edycja plastyczna:

 Każdy  z  uczestników  może  przesłać  do  5  prac  plastycznych  wykonanych
samodzielnie dowolną techniką w formacie A3.

 Przy ocenie prac jury konkursu będzie brało pod uwagę: 
oryginalność kompozycji, jakość artystyczną i estetyczną, zgodność tematyczną.

 Nadesłane na konkurs prace nie mogą być zrolowane.

 Organizatorzy nie odpowiadają za zniszczenie prac podczas ich transportu. 

mailto:dla.sylwii@wp.pl


 Prace niezgodne z regulaminem nie będą brane pod uwagę.

 Prace powinny być opatrzone na odwrocie metryczką wykonaną według wzoru:
imię i nazwisko autora pracy, wiek, klasa
adres placówki, telefon, e-mail,
imię i nazwisko opiekuna.

 PRACE PLASTYCZNE PROSIMY PRZESYŁAĆ NA ADRES : 

Szkoła Podstawowa im. S. Żeromskiego w Nałęczowie

ul. Spółdzielcza 17,  24–150 Nałęczów

z dopiskiem: „Piórem i pędzlem”

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnej publikacji nadesłanych prac, ich promocji
oraz wykorzystania wizerunku autorów prac w celach promocyjnych konkursu. Wszystkie prace
przechodzą na własność organizatorów, a udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem
zgody na postanowienia niniejszego regulaminu.

Do przesłanych prac należy dołączyć zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz wizerunku
uczestnika. Uczestnicy edycji literackiej mogą przesłać zgodę w formie scanu i dołączyć ją do e-
maila, w którym wysłany zostanie konkursowy wiersz.

Laureaci  konkursu  zostaną  poinformowani o terminie  wręczenia  nagród i wyróżnień   drogą 
elektroniczną lub telefonicznie. Wyniki konkursu  zostaną  zamieszczone  na  stronie  internetowej
szkoły po 23.04. 2020 r., a laureaci zostaną poinformowani telefonicznie. Nagrody i wyróżnienia 
zostaną rozdane podczas podsumowania konkursu, które odbędzie się w Szkole Podstawowej im. 
S. Żeromskiego w Nałęczowie w dn. 4 maja 2020 r.

Termin nadsyłania prac: 13  marca 2020r. 

Dodatkowe informacje na temat konkursu można uzyskać w sekretariacie naszej szkoły pod nr tel.
81 501 4 130, na stronie internetowej: www.sp.naleczow.pl, oraz bezpośrednio u organizatorów 
pod nr tel. 508 281 161
Zapraszamy do udziału w konkursie.

Organizatorzy:

Dagmara Wrzos- Piech
Sylwia Krysa 

Katarzyna Kowalska

http://www.sp.naleczow.pl/


Klauzula zgody

Wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  danych  osobowych  ujawniających  wizerunek  mojego

dziecka…………………………………………………………………………………………………...,

w tym imienia i nazwiska w celu i zakresie niezbędnym do publikacji przez Szkołę Podstawową im.

Stefana  Żeromskiego  w  Nałęczowie wyników  konkursu  o  nazwie  „Ogólnopolski  Konkurs

Literacko –Plastyczny Piórem i pędzlem”  na stronie internetowej Szkoły Podstawowej im. Stefana

Żeromskiego  w  Nałęczowie  oraz  lokalnej  prasie   zgodnie  z  Rozporządzeniem  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  (ogólne  rozporządzenie  o

ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1. Niniejsza zgoda jest dobrowolna i może

być cofnięta w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

…………………………………………...

(data, podpis) 

Wyrażam  zgodę  na  rozpowszechnianie  wizerunku  mojego  dziecka

…………………………………………………………………………………………

zarejestrowanego  podczas  organizacji  Ogólnopolskiego  Konkursu  Literacko  –

Plastycznego  „Piórem i pędzlem”  na stronie internetowej Szkoły Podstawowej im. Stefana

Żeromskiego w Nałęczowie oraz lokalnej prasie, zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4

lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 880).

Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku może być wycofana w dowolnym czasie.   

…………………………………………...

(data, podpis)


