
 
REGULAMIN POWIATOWEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO  

DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 

„POLSKI ZŁOTY MA 100 LAT” 
1. Organizator: 

 Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa im. Wandy Kawy i Bronisławy 

Kawy w Kośmidrach we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim w ramach 

konkursu grantowego. 

1. Cele konkursu: 

 popularyzacja wiedzy na temat złotego jako jednostki monetarnej od jej odrodzenia do 

czasów współczesnych 

 pokazanie jak pozycja złotego i siła nabywcza polskiej waluty zmienia Polskę, miasta, 

wsie, osiedla i najbliższą okolicę 

 pobudzenie plastycznej aktywności twórczej. 

 stworzenie dzieciom możliwości konfrontacji  osiągnięć plastycznych z rówieśnikami 

 odkrywanie i promocja utalentowanych uczniów 

 integracja środowiska lokalnego 

2. Zasady uczestnictwa: 

 Konkurs odbywa się w dwóch grupach wiekowych: klasy I – III i IV – VIII. 

 Uczestnik konkursu może zgłosić 1 pracę wykonaną samodzielnie związaną 

bezpośrednio z tematem konkursu. 

 Temat pracy: 

dla klas I – III - „Okolicznościowa kartka urodzinowa dla Złotego” 

dla klas IV – VIII - „Urodzinowy prezent dla Złotego” – co kupiłbym/kupiłabym, 

zbudował(a), zorganizował(a) w mojej wsi, mieście, na osiedlu, w Polsce na 100-lecie 

polskiej waluty. 

 Praca może być wykonana dowolną techniką płaską z wyłączeniem wyklejania 

plasteliną i materiałami sypkimi. 

 Format pracy nie powinien być większy niż A3; dla I kategorii wiekowej 

preferowany format to A4 – praca jednostronna 

3. Wymagania: 

 Do pracy należy dołączyć czytelnie wypełnioną metryczkę, która powinna zawierać 

następujące informacje: 

imię i nazwisko autora pracy,  

klasa,  

pełna nazwa szkoły,  

imię i nazwisko nauczyciela, pod kierunkiem którego praca została wykonana 

 Razem z pracą należy przesłać Zgodę rodziców/prawnych opiekunów ucznia na 

udział w konkursie, która stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu 

 Prace należy przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście na adres: 

Szkoła Podstawowa im. Wandy Kawy i Bronisławy Kawy w Kośmidrach 

Kośmidry,  



ul. Szkolna 3, 

42-772 Pawonków 

 Nieprzekraczalny termin zgłaszania prac upływa 10 marca 2020r. Prace zgłoszone po 

terminie nie będą brane pod uwagę. 

4. Nagrody:  

 Laureaci otrzymają nagrody i dyplomy.  

 W każdej kategorii wiekowej zostaną przyznane 3 nagrody i 3 wyróżnienia. Łącznie 

nagrodzonych zostanie 12 prac.  

 Wręczenie nagród i otwarcie wystawy pokonkursowej 18 marca 2020r. podczas 

imprezy finałowej podsumowującej projekt. 

4. Kryteria oceny:  

 Do przyznania nagrody uprawnione jest Jury powołane przez organizatora.  

 Jury będzie brało pod uwagę przede wszystkim oryginalność, indywidualizm oraz 

kreatywność w interpretacji tematu. 

 Decyzja jury jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. 

 Prace nagrodzone i wyróżnione stają się własnością organizatora. 

 Nagrodzone prace zostaną zaprezentowane na wystawie pokonkursowej oraz na 

stronie szkoły www.kosmidry.pl i na szkolnym blogu www.szkolneblogi.pl oraz 

profilu szkoły w mediach społecznościowych. 

5. Postanowienia końcowe: 

 Nadesłanie pracy na konkurs jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu konkursu. 

 Wyniki konkursu oraz lista laureatów zostaną ogłoszone nie później niż 16 marca 

2020r. 

 Autorzy nagrodzonych i wyróżnionych prac oraz ich opiekunowie zostaną zaproszeni 

na uroczyste wręczenie nagród. 

 
Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie! 

 

http://www.kosmidry.pl/
http://www.szkolneblogi.pl/


Załącznik nr 1 
 

POWIATOWY KONKURS PLASTYCZNY  

DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 

„POLSKI ZŁOTY MA 100 LAT” 

Zgoda na przetwarzanie danych oraz wizerunku ucznia niepełnoletniego 

 

 

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych ……………………………………..……... 

                                                                                                                             (imię i nazwisko dziecka) 
oraz wizerunku mojego dziecka przez Szkołę Podstawową im. Wandy Kawy i Bronisławy 

Kawy w Kośmidrach, w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz publikowania 

informacji w serwisach internetowych prowadzonych przez Szkołę Podstawową im. 

Wandy Kawy i Bronisławy Kawy w Kośmidrach, a także w lokalnych mediach. 

2. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. 

3. Zapoznałem się i akceptuję Regulamin.  

4. Oświadczam, że nadesłana praca jest wynikiem osobistej twórczości 

......................................................................................................  – dziecka, którego jestem  

                                                   (imię i nazwisko dziecka)  
rodzicem /opiekunem prawnym i nie narusza praw podmiotów trzecich. 

5. Nadto udzielam nieodpłatnie i bez ograniczeń czasowych zgody na wykorzystanie 

nadesłanej pracy dla potrzeb przeprowadzenia Konkursu i jej zarchiwizowania. W 

przypadku nagrodzenia pracy w Konkursie zobowiązuję się do przeniesienia na 

Organizatora autorskich praw majątkowych do pracy na wszystkich polach eksploatacji na 

zasadach ustalonych przez Organizatora. 

 

…………………………………………………………. 

(data i podpis rodzica/ opiekuna prawnego) 

 


