
REGULAMIN MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO 

„Grodzisk - moje miasto” 

 

1. Konkurs   plastyczny   pt.   „Grodzisk - moje miasto”   zwany   dalej   konkursem  jest 

organizowany przez Szkołę Podstawową nr 1 w Grodzisku Mazowieckim na potrzeby 

przygotowania wydania kalendarza na rok 2022 z okazji 500-lecia Grodziska Mazo-

wieckiego 

2. Celem konkursu jest 

- budowanie poczucia tożsamości lokalnej, propagowanie wiedzy o Grodzisku Mazo-

wieckim oraz zaangażowanie dzieci i młodzieży w życie społeczne miasta. 

 - rozwijanie kreatywności i umiejętności plastycznych dzieci i młodzieży 

            - promocja gminy Grodzisk Mazowiecki 

3. Konkurs rozpoczyna się 15.09.2021 r. i potrwa do 15.10.2021 r. 

4. Konkurs adresowany jest do uczniów klas 1-8 (ze szkół podstawowych z terenu gminy 

Grodzisk Mazowiecki). 

6. Prace konkursowe należy złożyć w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 1  w Grodzi-

sku Mazowieckim w nieprzekraczalnym terminie 15.10.2021r. 

7. Przedmiotem konkursu jest praca plastyczna wykonana samodzielnie dowolną tech-

niką płaską: farba, kredka, wydzieranka, ołówek, kolaż. Obowiązuje format A4 w 

układzie poziomym. 

8. Prace przekazane na konkurs muszą być pracami własnymi i wcześniej niepubliko-

wanymi. 

9. Każdy z uczestników może przekazać tylko jedną pracę. 

10. W konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest doko-

nywanie zgłoszeń w imieniu osób trzecich. 

11. Każdy uczestnik konkursu powinien opatrzyć pracę tytułem oraz swoimi danymi: 

imię i nazwisko, klasa i nazwa szkoły. Dane te będą służyć do kontaktu organizatora 

z uczestnikiem konkursu. Prace niepodpisane, anonimowe nie będą zakwalifikowane 

do konkursu. 

12. Formularz zgłoszeniowy, z danymi uczestnika (pkt 11) powinien być naklejony na 

odwrocie pracy (załącznik nr 1 do Regulaminu).  

13. Naruszenie przez uczestnika konkursu któregokolwiek z warunków konkursu ozna-

czać będzie niezakwalifikowanie pracy do konkursu lub utratę prawa do nagrody. 

14.  Komisja powołana przez organizatora, spośród przekazanych prac wyłoni laureatów 

konkursu. 

15. Kryteria oceny prac: zgodność z tematyką, estetyka pracy i oryginalność. 

16. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w formie wskazanej przez Organizatora. Do-

datkowo informacja o laureatach zostanie zamieszczona na stronie internetowej szko-

ły. 



17.  Komisja wybierze 13 prac, które zostaną wykorzystane do przygotowania ka-

lendarza szkolnego/miejskiego na rok 2022. 

18. Nagrodami w konkursie są nagrody rzeczowe oraz dyplomy. 

19. Komisja ma prawo do wytypowania dodatkowych nagród, jak i również prawo do 

nieprzyznania nagród. 

20. Decyzja Komisji co do wskazania laureatów konkursu oraz przyznania im nagród jest 

ostateczna. 

21. Nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na inne nagrody rzeczowe, ani na ich rów-

nowartość pieniężną. 

22. Przekazując pracę na konkurs, uczestnik zgadza się na ekspozycję pracy na wysta-

wach organizowanych przez Organizatora, na opublikowanie prac lub fotografii prac 

na stronach internetowych szkoły/ miasta. 

23. Udział w konkursie oznacza udzielenie Organizatorowi prawa do publicznej prezen-

tacji zgłoszonej pracy. 

24. Regulamin niniejszego konkursu będzie dostępny na stronie szkoły 

25. Przekazując pracę na konkurs, uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady za-

warte w niniejszym regulaminie. 

26. Organizator konkursu nie bierze odpowiedzialności za uszkodzenie lub zaginięcie 

prac w trakcie przesyłki. 

27. Organizator zastrzega sobie prawo do: 

a) zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zmian przepisów 

prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie Kon-

kursu, 

b) odstąpienia od organizowania konkursu bez podania przyczyny, 

c) nierozstrzygnięcia konkursu w przypadku zbyt małej ilości przekazanych prac, 

d) rozstrzygania w kwestiach nieuregulowanych postanowieniami regulaminu. 

 

 


