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Zapraszamy 
do udziału w Konkursie Plastycznym organizowanym   

przez Zespół Szkół Nr 3 w Płoosku ul. Młodzieżowa 11 A  
z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych  

pod hasłem: 

„Jesteśmy sobie potrzebni” – integracja w oczach dziecka. 
Konkurs adresowany jest do uczniów Szkół Podstawowych w Płoosku, Siedlinie i Lisewie. 

 
 

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO   
pt. „Jesteśmy sobie potrzebni” – integracja w oczach dziecka. 

 
§ 1 

Postanowienia ogólne 
 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie  
„Jesteśmy sobie potrzebni” – integracja w oczach dziecka. 

2. Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Nr 3 w Płoosku ul. Młodzieżowa 11A 
3. Współorganizatorem Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Dysfunkcjami Rozwoju 

„Spadochron”.  
4. Wnioskujemy o patronat do Starosty Powiatu Płooskiego, Burmistrza Miasta Płoosk, 

Wójta Gminy Płoosk. 
5. Regulamin konkursu obowiązujący uczestników zamieszczony jest na 

stronie www.zs3.plonsk.pl oraz zostanie przesłany do szkół drogą elektroniczną. 
6. Konkurs rozpoczyna się od  02.11.2015r. 
 

§ 2 
Cele Konkursu 

 
Celem konkursu jest: 
 

1. Popularyzacja integracji społecznej zdrowych i niepełnosprawnych dzieci. 
2. Kształtowanie postaw akceptacji i szacunku wśród społeczeostwa. 
3. Kształtowanie i rozwijanie świadomości społecznej w zakresie dostrzegania i rozumienia 

problemów osób niepełnosprawnych. 
4. Rozwój umiejętności plastycznych wśród dzieci i młodzieży, poznanie zagadnieo 

związanych z niepełnosprawnością. 
5. Nauka wyrażania swoich przemyśleo i odczud w różny sposób. 
6. Konkurs ma na celu wyłonienie prac, które najcelniej ukażą ideę przedsięwzięcia. 
 

http://www.zs3.plonsk.pl/
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§ 3 
Warunki uczestnictwa 

 
1. Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży w wieku 6 – 14 lat. 
2. Konkurs zostanie przeprowadzony za pośrednictwem szkół  podstawowych.  
3. W konkursie przyznawane będą nagrody i wyróżnienia za nadesłane prace plastyczne. 
4. Prace nadesłane na Konkurs muszą byd pracami własnymi, nigdzie wcześniej 

niepublikowanymi. 
5. Prace powinny byd wykonane w dowolnych  technikach plastycznych: pastele, farby 

plakatowe, rysunek kredkami, grafika (wskazane wykorzystanie kilku technik 
plastycznych) itp. 

6. Prace powinny byd wykonane na papierze typu brystol lub blok techniczny w formacie 
A3. 

7. Prace mogą byd wykonane na zajęciach plastycznych, wychowawczych, a także 
indywidualnie. 

8. Uczestnik konkursu może wykonad tylko jedną pracę. 
9. Prace konkursowe powinny byd wykonane indywidualnie, prace zespołowe nie będą 

uwzględniane w Konkursie. 
10. Praca plastyczna winna byd opisana na odwrocie wg wzoru, Załącznik nr. 1 
11. Do pracy należy dołączyd poprawnie wypełnione wymagane oświadczenia. Wzory 

wymaganych oświadczeo zostaną dołączone w formie załącznika do regulaminu i 
przesłane do szkół. Prace bez powyższych dokumentów nie będą poddane ocenie 
konkursowej! 

12. Prace mogą składad: rodzice uczniów, nauczyciele. 
13. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem praw autorskich, na 

wykorzystanie prac w celach promocyjnych Konkursu. 
14. Osoby nadsyłające prace konkursowe wyrażają zgodę na przetwarzanie przez  

Organizatora Konkursu swoich danych osobowych (Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o 
Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm). 

15. Prace zgłoszone do Konkursu nie będą zwracane autorom. 
16. Prace nie spełniające zasad uczestnictwa, nie będą podlegały ocenie konkursowej. 
 

§ 4 
Ocena prac konkursowych 

 
1. Prace należy składad do 27 listopada 2015r., bezpośrednio w siedzibie szkoły na adres: 

Zespół Szkół Nr 3 w Płoosku ul. Młodzieżowa 11A  
2. Szczegółowych informacji dotyczących Konkursu można uzyskad pod numerem tel. 

600306112 lub 236624688 
3. Jury oceni prace, przyzna nagrody i wyróżnienia.  
4. Prace zostaną ocenione w dwóch kategoriach:  

 1 kategoria - klasy I-III, 
 2 kategoria – klasy IV-VI.  

5. Jury pod uwagę weźmie: 
 samodzielnośd wykonania pracy, 
 umiejętnośd doboru tematu pracy, 
 jakośd wykonania, 
 oryginalnośd. 

6. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne. 
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§ 5 
Ogłoszenie wyników Konkursu 

 
1. Lista laureatów zostanie opublikowana na stronie internetowej www.zs3.plonsk.pl  
2. Osoby wyróżnione zostaną powiadomione telefonicznie lub mailowo w terminie do 

02.12.2015r. 
3. Prace laureatów będą prezentowane na wystawie pokonkursowej w Miejskim Centrum 

Kultury podczas obchodów Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych. 
4. Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się w dniu 04.12.2015r. podczas obchodów 

Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych w Miejskim Centrum Kultury 
w Płoosku. 

 
§ 6 

Nagrody 
 

1. Organizator przyzna nagrody rzeczowe. Nagrodzone zostaną trzy pierwsze miejsca 
w każdej kategorii oraz trzy wyróżnienia.  

 
§ 7 

Postanowienia ogólne 
 

1. Niniejszy Regulamin jest jedynym i wyłącznym dokumentem określającym zasady 
i warunki prowadzenia konkursu. 

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zagubione, niekompletne, uszkodzone lub 
opóźnione zgłoszenia do Konkursu powstałe bez winy Organizatora. 

3. Koszty przygotowania oraz złożenie pracy konkursowej ponosi wyłącznie Uczestnik 
Konkursu. Koszty przejazdu do miejsca odebrania nagrody również nie obciążają 
Organizatora. 

4. W uzasadnionych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo zmian 
 w Regulaminie oraz unieważnienia Konkursu w każdym czasie aż do ogłoszenia wyników 
Konkursu i wyboru Laureatów. 

5. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy 
obowiązującego prawa, a w szczególności Kodeksu cywilnego. 

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie praw autorskich osób trzecich 
przez autora pracy zgłoszonej do Konkursu. 

7. Ewentualne spory między Organizatorem a Uczestnikiem Konkursu będą rozstrzygane 
polubownie. 

8. Regulamin został zatwierdzony przez Dyrekcję szkoły i współorganizatora. 
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Załącznik nr 1 do Regulaminu 
 

Wzór opisu pracy 
(do przyklejenia na odwrocie każdej zgłoszonej pracy plastycznej) 

 
 

KONKURS PLASTYCZNY  

„Jesteśmy sobie potrzebni” 
 

Imię i nazwisko autora pracy. 

 

Klasa i wiek. 

 

Nazwa i adres szkoły. 

 

Imię i nazwisko nauczyciela, pod 
kierunkiem którego wykonano pracę. 

 

Dane kontaktowe szkoły (tel./mail). 
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Załącznik nr 2 do Regulaminu 
 

 
 

KONKURS PLASTYCZNY  

„Jesteśmy sobie potrzebni” 
 

 
Zgoda rodziców / prawnych opiekunów 

 
Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka …………………………………………………………………………….. 
w Konkursie Plastycznym pt. „Jesteśmy sobie potrzebni” na zasadach określonych w 
regulaminie. 
 
 

Podpis rodzica/opiekuna prawnego 
 
 

………………………….……………………………………… 
 
 
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez organizatora konkursu tj. Zespół 
Szkół Nr 3, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych, dla celów 
związanych z organizowaniem konkursu, publikacją zgłoszonych prac w całości lub                 
w części w mediach drukowanych i elektronicznych oraz podejmowanych przez organizatora 
działaniach promocyjnych. 
 

Podpis rodzica/opiekuna prawnego 
 
 

………………………………………………………………… 


