
 
 

 

REGULAMIN GMINNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO 

POLSKA W KOLORZE BIAŁO-CZERWONYM 

Patronat honorowy nad konkursem plastycznym objął: 

Wójt Gminy Trąbki Wielkie  

Błażej   Konkol 

 

Organizatorzy: 

• Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Sobowidzu 

Cel Konkursu: 
 

• popularyzacja działań plastycznych i poszerzenie wiedzy z zakresu różnych technik 
plastycznych 
• kształcenie umiejętności posługiwania się środkami komunikacji niewerbalnej 
• rozwijanie kreatywności uczestników konkursu 
• promowanie symboli narodowych 
• kształtowanie postaw patriotycznych 
• rozwijanie uzdolnień plastycznych 
• zainteresowanie dzieci i młodzieży tematyką konkursu 
 

 

Uczestnicy: 
• dzieci z przedszkoli 
• uczniowie szkół podstawowych 



 

 

Tematyka pracy: 
“Polska w kolorze biało-czerwonym” 
 

Zadanie konkursowe: 
• Technika wykonania: dowolna 
• Praca powinna być wykonana indywidualnie przez uczestnika konkursu. 
• Uczestnik może zgłosić jedną pracę plastyczną. 
• Prac nie należy oprawiać. 
• Nie przewiduje się przesyłania prac przestrzennych. 
• Praca plastyczna powinna być trwale opisana na odwrocie imieniem i nazwiskiem uczestnika 

konkursu oraz opiekuna – nauczyciela 
• Do pracy konkursowej powinien być dołączony formularz zgłoszeniowy stanowiący załącznik 

nr 1 do niniejszego regulaminu 
Warunki uczestnictwa: 
• Prace należy opatrzyć formularzem umieszczonym na odwrocie pracy zawierającym: 
- imię, nazwisko autora, wiek i adres domowy, numer telefonu, nazwę placówki, do której 

uczestnik uczęszcza, imię nazwisko nauczyciela pod kierunkiem, którego wykonano pracę. 
• Prace niezgodne z regulaminem nie będą oceniane. 
• Format prac:  A3 
Terminy: 
Otwarcie konkursu nastąpi dnia 24.02.2023r. 
Prace należy  dostarczyć pod adres: 
Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki 
83-033 Sobowidz 
z dopiskiem: konkurs plastyczny” 
Zamknięcie konkursu dnia 31.03.2023 r. 
 

Ocena prac: 
Prace zostaną ocenione przez specjalnie do tego celu powołaną Komisję Konkursową 
Nagrody: 
Uczestnicy konkursu, których prace zostaną wyłonione otrzymują nagrody bądź wyróżnienia. 
Autorzy prac nagrodzonych otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe podczas wystawy 

pokonkursowej. O terminie i miejscu wystawy autorzy zostaną powiadomieni e–mailem lub 

telefonicznie na  10 dni  przed datą wystawy. 
Na stronie internetowej Urzędu Gminy Trąbki Wielkie zostaną opublikowane wyniki konkursu, 

imiona i nazwiska zwycięzców, nazwa placówki, oraz galeria zdjęć. 
Prawa organizatorów: 
Wszystkie prace biorące udział w konkursie pozostaną własnością organizatora, który sobie 

zastrzega prawo do ich publikacji. 
Osoby odpowiedzialne z ramienia Organizatora za nadzór nad przebiegiem konkursu: 
 

• Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Sobowidzu – Anna Bartoszewska, 
• koordynator: Aleksandra Nowogrodzka 
 

 

 

 

 

 

 



Opis pracy prosimy wypełnienie drukowanymi literami wg niżej zamieszczonego wzoru oraz  
 

przyklejenie na rewersie pracy konkursowej. 
 

 

 
 

Załącznik nr 1 

Gminny Konkurs Plastyczny dla dzieci i młodzieży pod hasłem 

“Polska w kolorze biało-czerwonym” 
 
 
 

Dane autora pracy: 
 

Imię …................................  
 

Nazwisko…............................................................... 
 

Wiek ….......… 
 

 
Nazwa szkoły, lub placówki 
 

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

Adres ............................................................................................................................. ...... 
 

Telefon kontaktowy ................................. e-mail ..............................................................… 
 

 

 

Nauczyciel/ opiekun 
 

 ….......................................................................................................................................... 
Zgoda: 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora na potrzeby 
Konkursu ( Ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29 sierpnia 1997 r. Dz. U. Nr 133, z 
późn. zm.) 
podpis rodzica lub opiekuna prawnego   ................................................................ 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 


