
REGULAMIN KONKURSU „CZAS NA ZDROWIE” NA PLAKAT PROMUJĄCY 

POZYTYWNE POSTAWY  

w  zachowaniu, kulturze osobistej i społecznym zaangażowaniu  

 

ORGANIZATOR Szkoła Podstawowa nr 4 w Grodzisku Mazowieckim 

CEL 1. Propagowanie pozytywnych postaw  w zachowaniu, kulturze osobistej i 

społecznym zaangażowaniu.  

2. Kształcenie umiejętności posługiwania się środkami komunikacji niewerbalnej. 

3. Rozwijanie wyobraźni i pobudzanie aktywności twórczej. 

UCZESTNICY Uczniowie klas I-VIII szkół podstawowych z  gminy Grodzisk Mazowiecki 

TEMATYKA Wykonanie plakatu promującego pozytywne postawy i zachowania 

FORMAT PRAC Plakat formatu A2 

TECHNIKA Technika dowolna lub techniki mieszane. 

KATEGORIE Prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych: 

1. Klasy  I-III 

2. Klasy  IV –VIII 

 

TERMINY (ETAPY 

KONKURSU) 

1. Przyjmowanie prac konkursowych do 31 marca 2023 r. 

2. Ogłoszenie wyników konkursu: 30 kwietnia 2023r. 

3. Wręczenie nagród i wyróżnień : nagrody i wyróżnienia zostaną dostarczone 

bezpośrednio do szkół laureatów do dnia 31 maja 2023r.  

WARUNKI 

UCZESTNICTWA 

1. Prace należy opatrzyć metryczką * umieszczoną na odwrocie,  zawierającą: imię i 

nazwisko autora, klasę oraz nazwę szkoły. Opisy powinny być wykonane w sposób 

czytelny. 

2. Prace wykonane grupowo nie będą oceniane. 

3. Jeden uczestnik może oddać na konkurs tylko jedną pracę. 

4. Prace niezgodne z regulaminem lub oddane po terminie nie będą brane pod uwagę. 

ROSTRZYGNIĘCIE 

KONKURSU 

1. Jury powołane przez organizatora dokona oceny prac według następujących 

kryteriów: 

-  indywidualny i twórczy pomysł, 

- oryginalność środków wyrazu: kompozycja, gama kolorystyczna, technika 

wykonania, 

- estetyka wykonania prac. 

2. Przyzna nagrody i wyróżnienia. 

3. Autorzy nagrodzonych prac otrzymają nagrody rzeczowe. Autorzy wyróżnionych 

prac otrzymają drobne upominki. 

4. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy. 

5. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej: 

www.sp4grodzisk.edu.pl, gdzie podane zostaną imiona i nazwiska osób 

nagrodzonych i wyróżnionych.  

PRAWA 

ORGANIZATORA 

1. Wszystkie prace biorące udział w konkursie pozostaną własnością organizatora. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji prac biorących udział  w 

konkursie. 

3. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora. 

ZGODA OPIEKUNÓW 

NA UDZIAŁ w 

KONKURSIE 

Na odwrocie pracy powinna się znaleźć zgoda rodziców na udział dziecka w 

konkursie.** 

OCHRONA DANYCH 

OSOBOWYCH 

Opiekunowie uczestnika konkursu powinni zapoznać się z Klauzula 

Informacyjną RODO dołączona jako Załącznik Nr 3 i podpisać  Zgodę na PDO 

– Załącznik Nr 4, którą należy dołączyć do przesyłanej pracy konkursowej do 

Organizatora. 

 

http://www.sp4grodzisk.edu.pl/


 

 

* 

                                                                                                                                                             Załącznik nr 1  

do regulaminu konkursu plastycznego 

„Czas na zdrowie” 

Metryczka pracy plastycznej. 

 

 

Imię i nazwisko autora pracy 

 

 

 

Wiek, klasa 
 

 

 

Nazwa szkoły,  do której uczęszcza  

uczestnik konkursu, telefon 
 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                Załącznik nr 2 

 

** 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka .................................................................................................................. 

       (imię i nazwisko, klasa, szkoła) 

w konkursie plastycznym na temat zdrowego stylu życia pt.:,,Czas na zdrowie”, organizowanym przez Szkołę 

Podstawową nr 4 w Grodzisku Maz. Rozumiem i w pełni akceptuję regulamin.  

 

……………………..………………………… 

                                                                                 (podpisy rodziców/prawnych opiekunów) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


