
REGULAMIN 
MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO 

„ZIMA W LESIE” 
 

dla uczniów klas 0-I szkół podstawowych w Piastowie. 
 
 

 
I. Organizator: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisława Staszica w Piastowie 
 
II. Cele konkursu: 

 inspirowanie zimową tematyką, 

 rozwijanie wśród uczniów wrażliwości na piękno przyrody, 

 kształtowanie wyobraźni plastycznej, 

 rozwijanie i doskonalenie możliwości twórczych dzieci poprzez działania plastyczne 
w różnych technikach. 

III.  Warunki uczestnictwa w konkursie: 

1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas 0-I szkół podstawowych w Piastowie. 

2. Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy plastycznej nawiązującej do tematu jw. 

 Technika prac dowolna płaska, format (max. A3). 

3. Prace będą oceniane w dwóch kategoriach: 

·Kategoria I: klasy 0 
·Kategoria II: klasy I 

4. Do konkursu zatwierdzone zostaną tylko prace wykonane samodzielnie. 
5. Każdy uczestnik konkursu może zgłosić tylko jedną pracę. 
6. Z każdej szkoły podstawowej w Piastowie do Organizatora konkursu może być dostarczonych 
maksymalnie po 10 najlepszych prac z każdej z kategorii. 
7. Każda praca musi zawierać dane: imię i nazwisko ucznia, klasę, nazwę i numer szkoły,                           
z dopiskiem „Zima w lesie”. 
8. Wraz z pracą plastyczną do Organizatora musi być dostarczona wypełniona karta zgłoszenia. 
9. Prace należy dostarczyć do Szkoły Podstawowej nr 1, ul. Brandta 22, 05-820 Piastów. Karty 
zgłoszeniowe i prace klas 0-I do p. J. Sadurek lub p. M. Motowskiej. Prace można zostawić również 
w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 1.  
10. Prace plastyczne nie podlegają zwrotowi. 
11. Termin składania prac upływa z dniem 31.01.2023r. 
12. O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje jury powołane przez Organizatora. 
13. Werdykt jury jest werdyktem ostatecznym. 
 
IV. Nagrody: 
1.Jury powołane przez Organizatora dokona oceny prac plastycznych. 
Kryterium oceny: 
- walory artystyczne, 



- ciekawa interpretacja proponowanej tematyki, 
- samodzielność wykonania. 
2. Ogłoszenie wyników nastąpi 7.02.2023r. Termin może ulec zmianie. Lista  nagrodzonych 
w konkursie zostanie opublikowana na stronie internetowej szkoły SP 1 w Piastowie oraz zostanie 
wysłana do szkół biorących udział w konkursie. 
3. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do ekspozycji prac na terenie SP1 w Piastowie oraz 
stronie internetowej  SP1 w Piastowie, FB SP1 w Piastowie. 
4. W każdej kategorii zostaną przyznane I, II, III miejsce. Laureaci otrzymają nagrody rzeczowe 
oraz dyplomy. 
 
V. Postanowienia końcowe: 
 
 1. Dostarczenie pracy na konkurs i wypełnionej karty zgłoszeniowej  jest równoznaczne 
z przyjęciem przez uczestnika konkursu wszystkich warunków niniejszego regulaminu. 
 2. Postanowienia niniejszego regulaminu są wyłączną podstawą prowadzenia konkursu, a ich 
wykładnia i interpretacja należy wyłącznie do Organizatora. 
3. Dostarczenie pracy na konkurs jest jednoznaczne ze zgodą na wykorzystanie danych osobowych 
Uczestnika do celów Konkursu. 
 
 

 

Organizatorzy konkursu: 
Joanna Sadurek 
Magdalena Motowska 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  

    KARTA ZGŁOSZENIA 
   DO MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO 

  „ZIMA W LESIE” 
DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W PIASTOWIE 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 
Jako rodzic/opiekun działając w imieniu i na rzecz Uczestnika/ Uczestniczki Konkursu 
 
( Dane dziecka): 

IMIĘ  ….…………………………………………………………………………………. 

NAZWISKO ………………………………………………………………………………………….. 

KLASA  ………………………………………………………………………………………………. 

NAZWA SZKOŁY …………………………………………………………………………………… 

 

niniejszym wyrażam zgodę na jego/jej udział w Międzyszkolnym Konkursie Plastycznym „Zima                 
w lesie”  organizowanym przez Szkołę Podstawową nr 1 im. Stanisława Staszica w Piastowie dla 
uczniów szkół podstawowych w Piastowie na zasadach określonych w Regulaminie Konkursu,               
z którym się zapoznałem i akceptuję. 
 
Oświadczam, że praca jest pracą własną dziecka, nieprzedstawianą wcześniej w innych konkursach 
i wyrażam zgodę na jej rozpowszechnienie przez Organizatora. 
 
Wyrażam zgodę na umieszczenie wizerunku mojego dziecka i ekspozycji jego pracy wykonanej                           
na rzecz konkursu „Zima w lesie” na terenie SP1 w Piastowie, stronie internetowej i FB SP1                  
w Piastowie oraz wykorzystanie danych osobowych Uczestnika/ Uczestniczki (imię, nazwisko, 
klasa, nazwa szkoły) w drodze rozstrzygnięcia Konkursu i opublikowanie ich na stronie 
internetowej i FB SP1 w Piastowie, na stronie internetowej miasta Piastowa. 
 

 

        …………………                                                   …………………………………………… 

      Miejscowość, data                                                             Podpis  rodzica/ opiekuna prawnego 

 

 

 

 

 



 

 

*Wypełnia nauczyciel dostarczający prace konkursowe do SP1 w Piastowie 

ZGŁOSZENIE DO MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU 
PLASTYCZNEGO 

„ZIMA W LESIE” 

 

Nazwa szkoły 

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

Imię i nazwisko nauczyciela 

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

Adres szkoły 

……………………………………………………………………………… 

Adres e-mailowy szkoły 

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

Ilość zgłoszonych prac: 

Kategoria I (klasa 0)(maks. 10 prac):……………………………….. 

Kategoria II (klasa I) (maks. 10 prac):……………………………. 

 

 

 

 

 

 

 



Zapraszamy do udziału 

W MIĘDZYSZKOLNYM KONKURSIE PLASTYCZNYM 

dla uczniów 0-I szkół podstawowych w Piastowie 

„ZIMA W LESIE” 

 

 
 
Organizatorem konkursu jest SP1 W Piastowie. 
• Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy 
plastycznej nawiązującej do tematu                        
„ZIMA W LESIE”. 
• Technika prac – dowolna, płaska, format (max. A3). 
• Prace będą oceniane w dwóch kategoriach: 
Kategoria I: klasy 0, 
Kategoria II: klasy I. 
• Do konkursu zatwierdzona zostaną tylko prace wykonane samodzielnie. 
• Każdy uczestnik konkursu może zgłosić tylko jedną pracę. 
• Każda praca musi zawierać: imię i nazwisko ucznia, klasę, 
nazwę i numer szkoły, z dopiskiem „Zima w lesie”.                                                                            
• Prace plastyczne nie podlegają zwrotowi. 
• Termin składania prac upływa z dniem 31.01.2023. 
• Prace należy dostarczać do wychowawców lub bezpośrednio                    
do organizatorów. 

 

•Regulamin konkursu dostępny na stronie szkoły SP1. 
 

Organizatorzy konkursu: 
Joanna Sadurek 

Magdalena Motowska 


