
Regulamin konkursu plastycznego „ MORSKIE 
OPOWIEŚCI” organizowanego w ramach 
inicjatywy lokalnej z okazji Dnia Dziecka 

„BAJTLE NA POKŁAD”

Przedmiotem Konkursu Plastycznego jest wykonanie pracy plastycznej  nawiązującej do 
tematyki konkursu

CELE KONKURSU: 
1. Wybranie najciekawszych prac związanych z tematyką nadmorską 

2. Prezentacja i popularyzacja działań plastycznych utalentowanych katowickich uczniów 
i efektów pracy nauczycieli. 

3. Konfrontacja osiągnięć twórczych, wymiana doświadczeń artystycznych i 
pedagogicznych. 

UCZESTNICY KONKURSU: 
1. Konkurs Plastyczny adresowany jest do  dzieci  i młodzieży
 
WYMAGANIA: 
1. Każdy uczestnik Konkursu Plastycznego może zgłosić do konkursu tylko jedną pracę. 

2. Praca musi być wykonana wyłącznie indywidualnie. 

3. Technika wykonania pracy konkursowej jest dowolna (tj. malarstwo, rysunek, grafika, 
collage oraz techniki mieszane), z wyjątkiem przyklejanych elementów takich jak np.: 
piasek, muszelki, ziarna zbóż itp., forma płaska, format pracy A4

Praca konkursowa musi być opisana na odwrocie pismem drukowanym i zawierać 
następujące dane: 
imię i nazwisko oraz wiek uczestnika konkursu, 

nazwa i dokładny adres szkoły, przedszkola, ośrodka

imię i nazwisko nauczyciela, pod kierunkiem którego wykonano pracę konkursową. 

 TERMIN I TRYB SKŁADANIA
Konkurs rozpoczyna się w dniu 1. Maja 2017 r. 
 Prace konkursowe wraz z wypełnioną i podpisaną Kartą Zgłoszenia (Załącznik nr 1 do 
niniejszego Regulaminu) należy dostarczyć do Szkoły Podstawowej nr 51 



 w Katowicach ul. Przyjazna 7a     Barbara Mańdok  sala   nr 45 z 
dopiskiem  „Bajtle na pokład – Morskie opowieści” w nieprzekraczalnym 
terminie do 25  maja 2017

 Wyniki Konkursu Plastycznego oraz termin i miejsce gali wręczenia nagród zostaną 
ogłoszone w dniu 1 czerwca  2017 roku   w giszowieckim parku podczas   imprezy 
środowiskowej „ Bajtle na pokład”
 KRYTERIA OCENY PRAC I NAGRODY: 
1. Organizator powoła Jury Konkursu, które przyzna nagrody  według następujących 
kryteriów: 
a) zgodność tematyki, 

b) pomysłowość i oryginalne ujęcie tematu, 

c) estetyka pracy. 

Zgłaszający pracę w Konkursie Plastycznym wyraża zgodę na: 
a. rejestrację fotograficzną  przez Organizatora gali wręczenia nagród oraz ich publikację 
i emisję w dowolnych mediach, umieszczanie w pamięci komputera, wprowadzanie do 
Internetu, tak aby każdy mógł mieć dostęp do nagrań. 

b. wykonania fotografii pracy konkursowej zgłoszonej do Konkursu Plastycznego i 
umieszczenie jej w wirtualnej galerii, która zostanie zamieszczona na stronie 
internetowej bez ograniczeń czasu oraz miejsca, tak aby każdy mógł mieć do niej dostęp 
w czasie i miejscu przez siebie wybranym. 
 Zgłoszenie prac do Konkursu Plastycznego jest jednoznaczne z przekazaniem na rzecz 
Organizatora praw autorskich

 Zgłoszenie prac w Konkursie Plastycznym wraz z Kartą Zgłoszenia uważane będzie za 
akceptację warunków Regulaminu oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych 
osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. 
U. z 2015 r. poz. 2135 ze zm.). 

Załącznik nr 1 – KARTA ZGŁOSZENIA DO KONKURSU PLASTYCZNEGO „Morskie 
opowieści“ 

KARTA ZGŁOSZENIA KONKURS PLASTYCZNY „MORSKIE 
OPOWIEŚCI”
(wypełnia rodzic/opiekun prawny w imieniu uczestnika) 

1.Imię i nazwisko oraz wiek uczestnika: 

2. Nazwa i dokładny adres szkoły, przedszkola, ośrodka nr tel., e-mail:

3. Imię i nazwisko nauczyciela, pod kierunkiem którego wykonano pracę 
konkursową:

4. Miejsce, data i podpis rodzica/opiekuna prawnego uczestnika konkursu


