
      Regulamin konkursu plastyczno-technicznego „Na Straganie”

 organizowanego przez Szkołę Podstawową nr 4 im. Jana Brzechwy

CEL KONKURSU:

1. Rozwijanie aktywności twórczej dzieci i młodzieży.

2. Kształtowanie wrażliwości estetycznej poprzez popularyzowanie 
różnorodnych form plastyczno – technicznych. 

ZAŁOŻENIA KONKURSOWE:

1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas I - III, IV - V Szkoły Podstawowej nr 4 
w Swarzędzu.

2. Prace nadesłane na Konkurs będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych:

a) kategoria I – uczniowie klas I - III

b) kategoria II – uczniowie klas IV – V

3. Każdy Uczestnik może zgłosić do Konkursu jedną  samodzielnie wykonaną pracę.

4. Uczestnicy Konkursu samodzielnie wykonują pracę przestrzenną:

koszyk lub skrzynkę z warzywami występującymi w wierszu Jana Brzechwy 
„ Na Straganie”. 

5. Prace przestrzenne można wykonać z dostępnych materiałów (karton, papier, plastik, 
plastelina, masa solna, patyczki drewniane itp.)

6. Autorzy najlepszych prac zostaną nagrodzeni dyplomami. 

7. Nagrodzone prace zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły.

8. Organizator zastrzega sobie prawo do:
a) wprowadzania zmian w regulaminie Konkursu,

b) odstąpienia od organizowania Konkursu bez podania przyczyny.

 



TERMIN I MIEJSCE NADSYŁANIA PRAC:

1. Termin nadsyłania zdjęć prac konkursowych upływa dnia 7 czerwca 2020 roku.

2. Zdjęcia prac konkursowych należy przesyłać drogą elektroniczną na adres:

pluta-dabrowska.anna@czworka.edu.pl 

paupa.joanna@czworka.edu.pl

SPOSÓB OCENY PRAC. JURY KONKURSU: 

1. Prace oceniane są przez członków jury.

2. Kryteria oceny prac:

 zgodność prac z tematyką konkursu;

 estetyka pracy;

 samodzielność i oryginalność. 

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU:

1. Rozstrzygnięcie Konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi 17 czerwca 2020r.

2. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

1. Nadsyłając pracę na Konkurs autor zgadza się na jej późniejsze opublikowanie przez 
Organizatorów na stronie internetowej szkoły.

2. Biorąc udział w konkursie, Uczestnik akceptuje jego regulamin, a w szczególności 
ustalenia, że przekazanie pracy jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich 
do nich na rzecz Organizatora w polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 
Ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych          
(Dz. U. Z 1994r., Nr 24, poz. 83).

3. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w następujących celach:

 zgłoszenie i udział w konkursie;

 kontakt z laureatami konkursu w celu przyznania i wręczenia im dyplomów;

 publikacja danych laureatów (imię, nazwisko, klasa);

4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany terminów w niniejszym 
regulaminie, jeżeli będą tego wymagały okoliczności obiektywne. 

5. W kryteriach spornych, nieregulowanych niniejszym regulaminem, decyzję podejmą 
Organizatorzy Konkursu. 

Organizatorzy:

                                                                            Anna Pluta-Dąbrowska

                                                                           Joanna Paupa
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