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 MIĘDZYSZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY 

„ŻAGLOWCE W NASZYM MIEŚCIE” 
 
ORGANIZATOR: 

 Szkoła Podstawowa nr 68 w Szczecinie im. 12 Pułku Ułanów Podolskich 
 

WSPÓŁORGANIZATOR: 

 Wydział Oświaty Urzędu Miasta Szczecin; 

 Pracownia Edukacji Wodnej i Żeglarskiej Pałacu Młodzieży – PCE w Szczecinie; 
 
MIEJSCE KONKURSU: 

 Szkoła Podstawowa nr 68 w Szczecinie im. 12 Pułku Ułanów Podolskich 
 

CELE KONKURSU:  

 rozwijanie zainteresowań żeglarskich 

 przedstawienie przygody na wodzie w formie prac plastycznych 

 kształtowanie i rozwijanie wśród uczestników wrażliwości i wyobraźni 

 wyrabianie umiejętności prezentacji poprzez artystyczne formy – malarstwo 

 propagowanie idei Szczecińskiego Programu Edukacji Wodnej i Żeglarskiej. 
 

KATEGORIE WIEKOWE: 

 Autorzy prac będą oceniani w dwóch kategoriach wiekowych: 6  – 9 lat (kl. I – III), 10  – 13 lat (kl. IV – VII) 
       
OCENA: 

 zastosowana technika, wrażenie estetyczne, pomysłowość, innowacyjność, zgodność z tematem, estetyka prac 

 Jury ma prawo do: przyznania dwóch równorzędnych miejsc oraz przyznania wyróżnień. 

 decyzja komisji jest ostateczna i niepodważalna. 
 
NAGRODY:  

 Autorzy najlepszych prac otrzymają drobne upominki i dyplomy, a ich nauczyciele podziękowania.  
 
ZASADY UCZESTNICTWA: 

 Tematem ilustracji mogą być sytuacje, które obrazują żaglowce w czasie Zlotu żaglowców 2017 w naszym 
mieście. 

 Zgłoszone do konkursu prace nie będą zwracane ich autorom. 

 Nadesłanie prac na konkurs oznacza akceptację jego warunków, określonych w niniejszym regulaminie oraz 
wyrażenie zgody na gromadzenie, publikowanie i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 
28.08.1997r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. 2002r. Nr 101 poz.926).  

 Administratorem danych osobowych udostępnionych przez uczestników konkursu będzie Organizator. 

 Zgłoszenie prac do konkursu jest jednoznaczne z oświadczeniem, że prace zgłoszone do konkursu zostały 
napisane bądź wykonane osobiście przez zgłaszającego i nie były wcześniej publikowane. 

 Prace niezgodne z niniejszym regulaminem, nadesłane po terminie, zniszczone w wyniku niewłaściwego 
opakowania nie będą oceniane.  

 Organizator nie odpowiada za uszkodzenie prac w trakcie transportu. 

 Koszty dostarczenia prac pokrywają uczestnicy konkursu. 

 Uczestnik konkursu, zgłaszając swoje prace oświadcza, iż przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa 
autorskie do nadesłanych prac. Ponadto oświadcza, że w przypadku zwycięstwa w konkursie, wyraża zgodę na 
wielokrotne, nieodpłatne publikowanie nagrodzonych prac oraz opublikowanie jego imienia, nazwiska, 
miejscowości zamieszkania w materiałach promocyjnych związanych z konkursem w miesięczniku Dialogi, na 
stronie internetowej szkoły- organizatora www.sp68szczecin.szkolnastrona.pl, a także na ich 
wykorzystywanie w celach promocyjnych i marketingowych Organizatora. 

 
  

http://www.sp68szczecin.szkolnastrona.pl/
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ZASADY WYKONANIA PRACY:  

 każdy uczestnik może wykonać tylko jedną pracę indywidualnie i samodzielnie  

 format prac - A3,  

 technika wykonania pracy plastycznej: płaska ( collage, pastele, farby plakatowe, akwarela, wydzieranka, 
   wydrapywanka, rysunek piórkiem itp.) 

 przesłane prace muszą być zaopatrzone w metryczkę zawierającą następujące informacje: 
          Imię i nazwisko autora 
          Wiek i klasa, do której uczęszcza autor pracy 
          Imię i nazwisko opiekuna (nauczyciela), kontakt telefoniczny do nauczyciela 
          Nazwa szkoły i dokładny adres 
 
MIEJSCE I TERMIN:              

 Termin nadsyłania prac wraz z wypełnionymi kartami zgłoszenia upływa 06.12.2017 r. (decyduje data stempla 
pocztowego) na adres: Szkoła Podstawowa nr 68, ul. Zakole 1 a, 71-454 Szczecin,  z dopiskiem konkurs 
„ŻAGLOWCE W NASZYM MIEŚCIE”.   

  Prace przysłane po terminie nie wezmą udziału w konkursie 

  Ogłoszenie wyników nastąpi w terminie do 15.12.2017r. na stronie internetowej: 
sp68szczecin.szkolnastrona.pl,  
 a zwycięzcy zostaną powiadomieni na podane dane adresowe. 

 
UWAGI KOŃCOWE: 

 ilość nadesłanych prac – bez ograniczeń,  

 do prac należy dołączyć kartę zgłoszeniową,  

 wszystkie zgłoszone prace stają się własnością organizatora,  

 organizator nie powiadamia wszystkich uczestników o wynikach konkursu. Tylko laureaci i osoby wyróżnione 
   zostaną powiadomione drogą elektroniczną na podany w zgłoszeniu adres e-mail,  

 udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu, a tym samym uczestnicy wyrażają 
zgodę   na przetwarzanie przez organizatora danych osobowych wyłącznie do prawidłowego przeprowadzenia 
konkursu. 

 Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w konkursie prac takich, które nie spełniają 
kryterium tematycznego. 

 Wszelkie sprawy nie uwzględnione w Regulaminie rozstrzyga zespół organizacyjny. 

 Udział w Konkursie jest bezpłatny.  

 O wszystkich sprawach nieuregulowanych Regulaminem decydują Organizatorzy konkursu. 
 
 
 
 
SERDECZNIE ZAPRASZAMY WSZYSTKICH DO UDZIAŁU W KONKURSIE. 

 
ORGANIZATORZY: MARZENNA OSTROWSKA,  JOLANTA PIŃKOWSKA, LEONARDA ĆWIRKO 
 

 
 
Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt. 1 ustawy z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.) dane osobowe 

wykorzystywane będą jedynie do celów statutowych placówki. Zgłoszenie dzieci na konkurs, jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację 
zdjęć na stronie internetowej, w publikacjach i folderach placówki oraz Koordynatora Programu. Niniejsza zgoda dotyczy wyłącznie publikacji  

w celach niekomercyjnych.[S4] 
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KATRA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA  

W MIĘDZYSZKOLNYM KONKURSIE PLASTYCZNYM 

„ŻAGLOWCE W NASZYM MIEŚCIE„ 

ORGANIZATOR:  

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 68 IM. 12 PUŁKU UŁANÓW PODOLSKICH W SZCZECINIE 

ul. Zakole 1 A, 71- 454 Szczecin, Tel/fax (91) 453-64-48,  

e-mail: sp68@miasto.szczecin.pl 

 
(proszę wypełniać czytelnie, drukowanym pismem lub komputerowo) 

Nazwa szkoły 

  

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

 

Adres szkoły 

  

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

 

Kontakt: telefon i adres e-mailowy szkoły 

  

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

 

Imię i nazwisko opiekuna: 

  

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

 

Liczba uczestników: ………… 

 

 

Lp. Imię i nazwisko ucznia klasa 

1.   

2.    

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   

11.   

12.   

13.   

14.    

15.   

16.   

 

                                                                                              

                                                                                           Pieczęć i podpis dyrektora szkoły 

 

mailto:sp68@miasto.szczecin.pl

