
  
 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 29  

ZAPRASZA DO UDZIAŁU W KONKURSIE  

,,CZARNO-BIAŁE ZABYTKI GDAŃSKA’’ 

Klasy I-III 

 

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w Konkursie Plastycznym ,,Czarno-białe 

zabytki Gdaoska’’, a także kryteria oceny prac konkursowych i warunki nagradzania 

zwycięzców.  

2. Organizatorem Konkursu jest:  

Szkoła Podstawowa nr 29 im. Jerzego Pucka 

ul. Miałki Szlak 74 

80-717 Gdaosk 

+48 513 067 309       e-mail: sp29@operator.edu.pl 

 

§2 CEL KONKURSU 

Celem konkursu jest:  

a.zainteresowanie dzieci edukacją regionalną; 

b. kształtowanie wrażliwości estetycznej i uwrażliwianie na sztukę,  

c. rozwijanie i promowanie uzdolnieo artystycznych uczniów szkół podstawowych miasta 

Gdaoska, 

 d. motywowanie dzieci do rozwijania pasji artystycznych. 

 

§4 PRACA KONKURSOWA 

1. Praca konkursowa powinna spełniad następujące kryteria:  

a. temat pracy konkursowej – prace mogą przedstawiad artystyczne wizje autorów z 

zachowaniem szacunku dla tematyki Konkursu;  

b. rozmiar – dopuszcza się wykonanie prac w dowolnym formacie, nie większym niż A3 

c. forma i technika – technika płaska lub przestrzenna, z wyłączeniem kasz i materiałów 

sypkich,  

d. praca powinna byd wykonana samodzielnie przez pojedynczego autora.  

2. Każdy uczestnik może zgłosid do konkursu jedną pracę, na odwrocie podpisaną imieniem i 

nazwiskiem autora, kategorią wiekową oraz dokładną nazwą szkoły.  

3. Każda praca plastyczna winna zawierad wypełnioną kartę zgłoszenia (załącznik nr 1 

Regulaminu), w całości wypełnione oświadczenie opiekuna prawnego (załącznik nr 2 

Regulaminu). Nieprawidłowo wypełniona karta zgłoszenia i oświadczenie opiekuna 

prawnego lub ich brak dyskwalifikuje pracę. 
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 4. Karty zgłoszenia nie należy przyklejad na pracę konkursową. 

 5. Szkoła może przesład na konkurs nie więcej niż 10 prac.  

 

§5 WARUNKI UCZESTNICTWA I HARMONOGRAM KONKURSU 

1. Podanie danych związanych z udziałem w Konkursie jest całkowicie dobrowolne, ale 

niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie.  

2. Prace konkursowe wraz z wypełnioną i podpisaną kartą zgłoszenia (załącznik nr 1) oraz 

oświadczeniem opiekuna prawnego (załącznik nr 2) należy dostarczyd osobiście lub przesyład 

do dnia 30 lutego 2021 r. na adres: 

Szkoła Podstawowa nr 29 im. Jerzego Pucka 

ul. Miałki Szlak 74 

80-717 Gdaosk 

3. W przypadku nadsyłania zgłoszeo i prac konkursowych przesyłką pocztową lub kurierską o 

zachowaniu terminów wskazanych w ust. 2 decyduje data wpływu do placówki.  

4.  Do pracy konkursowej muszą byd załączone, ale nie przyklejone, karty zgłoszenia 

 i podpisane przez opiekunów prawnych uczestnika oświadczenia 

5. Lista Laureatów zostanie opublikowana na stronie internetowej szkoły  dnia 10 marca   

2021 r. 

6. Organizatorzy o wynikach konkursu informują drogą mailową lub telefoniczną, jedynie 

szkoły właściwe dla laureatów i osób wyróżnionych w Konkursie. 

 7. O formie i miejscu wręczenia nagród organizator poinformuje w oddzielnym komunikacie. 

§6 JURY I OCENA PRAC KONKURSOWYCH  

1. Jury konkursowe powołane zostanie przez Organizatora. Jury podczas oceny prac będzie 

brało pod uwagę: 

 a. zgodnośd pracy z tematyką Konkursu, 

 b. oryginalnośd, kreatywnośd i sposób ujęciu tematu, 

 c. walory artystyczne, m.in.: kompozycja, , technika wykonania,  

2. Decyzja Jury co do wyboru najlepszych prac jest ostateczna i nie przysługuje od niej 

odwołanie.  

§7 NAGRODY W KONKURSIE I EKSPOZYCJA PRAC 

1. Laureaci otrzymają nagrody i dyplomy. 

2. Organizator zastrzega sobie prawdo do innego podziału nagród i łączenia kategorii. Jury 

może także, poza nagrodami dla najlepszych prac, przyznad wyróżnienia. 

3.  Prace laureatów Konkursu zostaną wyeksponowane podczas uroczystości wręczenia 

nagród.  

4. Prace biorące udział w Konkursie przechodzą na własnośd Organizatora. 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 

KARTA ZGŁOSZENIA 

PROSZĘ WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI 

1. Imię i nazwisko uczestnika:  

 

....................................................................................................................................................

.  

2. Kategoria wiekowa: 

 6 – 7 lat,  

 8-9 lat 

3. Nazwa szkoły:  

 

……………………………………….……………………………………………………………………………………………………….  

 

…………..………………………………………………………………………………………………………………………….………  

4. Imię i nazwisko nauczycielki/nauczyciela, pod kierunkiem, którego została wykonana 

praca, telefon kontaktowy oraz adres email do szkoły; 

 

.….................................................................................................................................................  

 

……………………………………………………………...………………………………………………………………………………  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych: „imię i nazwisko nauczyciela, 

nazwa szkoły, telefon kontaktowy oraz e-mail” w konkursie ,,CZARNO-BIAŁE ZABYTKI 

GDAOSKA’’ organizowanym przez Szkołę Podstawową w  Gdaosku w celach informacyjnych o 

wynikach konkursu. Regulamin dostępny jest na stronie Organizatora 

 

 

              ……………………………………………………………………………………………………………………. 

Data i czytelny podpis nauczycielki/nauczyciela 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 2 

OŚWIADCZENIE 

 

 Ja, niżej podpisany/podpisana, jako przedstawiciel ustawowy dziecka, 

……………………………………..……............................................................…………………………………………    

                      (imię i nazwisko, przedstawiciela ustawowego dziecka) 

 

………………………………………………………………………………..……………………………………………………..……… 

                                                         (imię i nazwisko dziecka) 

 Oświadczam, iż zapoznałam/zapoznałem się z Regulaminem I akceptuję jego postanowienia. 

Wyrażam zgodę na udział niepełnoletniego córki/syna uczennicy/ucznia klasy 

…….…………………………. szkoły …………………................................................................................. 

w konkursie organizowanym przez SP 29 w Gdaosku.. 

 

........…………………………..………………………………………………………………………………………………………… 

Data, czytelny podpis przedstawiciela ustawowego dziecka 

 

 

Wyrażam zgodę na nieodpłatną publikację wizerunku mojego dziecka utrwalonego w 

przekazach telewizyjnych, internetowych, radiu, gazetach, magazynach, Facebook’u i 

umieszczania wizerunku w materiałach promocyjno-reklamowych wydawanych przez 

Organizatora oraz na nieodpłatne wykorzystanie jego wizerunku utrwalonego w formie 

fotografii lub zapisu video w celu informowania (także w mediach) o wynikach konkursu, 

promocji konkursu i Organizatora.  

 

Wyrażam zgodę na nieodpłatne przeniesienie majątkowych praw autorskich do pracy 

konkursowej na Organizatora.  

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych mojego dziecka: 

„imię i nazwisko autora, klasa, nazwa szkoły” przez Organizatora Konkursu w celu 

umożliwienia dziecku udziału w konkursie. 

 

 

…………………………………………………......................................…………………………..…………………………… 

                                  Data, czytelny podpis przedstawiciela ustawowego dziecka  

 


