
REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY 

„Najpiękniejsza kartka świąteczna”  

 

1. Celem konkursu jest kształtowanie postawy szacunku wobec tradycji i zwyczajów, rozwijanie           

kreatywności i wyobraźni, zachęcanie dzieci i młodzieży do ekspresji plastycznej. 

2. Organizatorami konkursu są nauczycielki SOSW nr 3 w Bydgoszczy:         

Dżamila Olszewska i  Alina Doberska. 

3. Konkurs rozpoczyna się dnia 1 grudnia 2020 r.  i trwa do 16 grudnia 2020 r. 
4. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 17 grudnia 2020 r. Wszystkie prace oraz wyniki           

konkursu zostaną opublikowane na stronie naszego ośrodka: www.sosw3.bydgoszcz.pl        
po 20 grudnia 2020. Nagrody dla zwycięzców konkursu zostaną wysłane pocztą. 

5. W konkursie mogą brać udział uczniowie klas I – VIII szkół masowych            
oraz uczniowie wszystkich klas szkół specjalnych. Każda placówka        
( z wyłączeniem SOSW 3) może zgłosić do konkursu maksymalnie 10 prac. 

 

Warunki uczestnictwa w konkursie. 

1. Konkurs ma formę on-line. Prace konkursowe należy sfotografować i wysłać na adres:            

jerry.d@wp.pl do 16 grudnia 2020. Prace złożone po tym terminie oraz zdjęcia słabej jakości              

nie będą brały udziału w konkursie. Temat prac konkursowych brzmi : „Najpiękniejsza            
kartka świąteczna.” 

2.  Praca konkursowa ma być pracą płaską, wykonaną w dowolnej technice i formacie. 
3. Każdy z uczniów może przekazać tylko jedną pracę. 

4. Każdy uczestnik konkursu powinien opatrzyć pracę swoimi danymi: imię i nazwisko oraz            

swój adres, klasa i nazwa szkoły oraz imię, nazwisko i telefon nauczyciela/opiekuna. Dane te                

http://www.sosw3.bydgoszcz.pl/
mailto:jerry.d@wp.pl


będą służyć do kontaktu organizatora z uczestnikiem konkursu. Prace nie podpisane           

prawidłowo nie będą zakwalifikowane do konkursu. 

5. Do pracy konkursowej należy dołączyć wypełnioną zgodę na przetwarzanie danych          

osobowych. Wzory dostępne w załączniku. 

6. Dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie do celów Konkursu i nie będą            

udostępniane podmiotom trzecim. 

7. Jury powołane przez organizatora, spośród przekazanych prac wyłoni laureatów konkursu. 

8. Kryteria oceny prac: oryginalność techniki, estetyka wykonania pracy, wkład pracy. 
9. Jury ma prawo do wytypowania dodatkowych nagród, jak i również prawo do nieprzyznania             

nagród. 

10. Decyzja jury, co do wskazania laureatów konkursu oraz przyznania im nagród jest            

ostateczna. 

11. Nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na inne nagrody rzeczowe, ani na ich            

równowartość pieniężną. 

Postanowienia końcowe: 

1. Przekazując pracę na konkurs, uczestnik zgadza się na jej ekspozycję na stronie            

internetowej SOSW nr 3 w Bydgoszczy. 

2. Biorąc udział w konkursie, uczestnik akceptuje jego regulamin. 

3. Regulamin niniejszego konkursu będzie dostępny na stronie www.sosw3.bydgoszcz.pl 

4. Ewentualne pytania związane z konkursem można kierować na adres mailowy          

dzemolada@gmail.com. 
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