
Regulamin Międzyszkolnego Konkursu Plastyczno - Technicznego  

dla klas I-VIII Szkół Podstawowych pod tytułem 

„ ANIOŁ” 

CELE KONKURSU: 
 Rozbudzanie wyobraźni i twórczej aktywności dziecka 
 Wzmacnianie wiary we własne możliwości 
 Rozwijanie indywidualnych zdolności plastycznych 
 Budzenie zainteresowania różnymi technikami 
plastycznymi 
 

REGULAMIN KONKURSU 
§1 Organizator 

 Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 42  

w Szczecinie. 

§2 Czas trwania Konkursu 

Konkurs rozpoczyna się 20.11.2018r., a kończy 10.12.2018r.  
Termin dostarczania prac konkursowych upływa 10.12.2018r.  
O dokładnym terminie wręczenia nagród organizator poinformuje telefonicznie w styczniu 2019 r. 

 

§3 Warunki uczestnictwa 

1.Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie klas I – VIII szczecińskich szkół podstawowych. 
2.Uczestnik konkursu indywidualnie i samodzielnie tworzy pracę plastyczną przestrzenną - Anioła. 
3.Zgłoszenie prac do Konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich do nich na rzecz 
Organizatora.  
4.Biorąc udział w Konkursie uczestnik wyraża zgodę na zastosowanie się do niniejszego regulaminu. 

§4 Termin i warunki dostarczenia prac 
 
1.Prace należy dostarczyć osobiście do Organizatora Konkursu, na adres: 

Szkoła Podstawowa nr 42 w Szczecinie 
ulica Hoża 25 71-669 Szczecin 

(do sekretariatu) 
2.Każdy uczestnik powinien wypełnić metryczkę, która stanowi załącznik do niniejszego regulaminu  
i dołączyć ją w sposób trwały do pracy. 
Metryczka powinna zawierać następujące dane: 
 Imię i nazwisko, klasa, adres szkoły, telefon szkoły/nauczyciela lub opiekuna/uczestnika, imię  
i nazwisko nauczyciela/opiekuna. 
3.Prace, do których będą dołączone źle wypełnione metryczki, nie będą brane pod uwagę przy ocenie. 
4. Szkoły, które dostarczą więcej niż jedną pracę proszone są o dołączenie listy zbiorczej uczestików. 
5.NAGRODY DLA UCZESTNIKÓW 
Autorzy najlepszych prac ocenionych przez jury powołane przez organizatora otrzymają nagrody 
rzeczowe i dyplomy. Opiekunowie natomiast podziękowania. 
6.WRĘCZENIE NAGRÓD 
O terminie wręczeniu nagród organizator poinformuje telefonicznie w styczniu 2019 r.  
7. INFORMACJE DODATKOWE 
Prace grupowe nie będą oceniane. 
                                Organizatorzy: Joanna Pieszak, Bożena Kraśniewska, Joanna Żukowska 
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Imię i nazwisko autora  
 
 

Klasa  
 
 

Nazwa szkoły 

 
 
 
 

Telefon kontaktowy  
 
 

Imię i nazwisko nauczyciela  
 
 
 

 

 

 


