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                                                     REGULAMIN  
 

           Konkursu Plastycznego „Niepełnosprawni są wśród nas”  

 

 

§ 1 

Cele Konkursu 

  

- uwrażliwienie dzieci na problemy osób niepełnosprawnych, 

-przybliżenie zagadnień dotyczących niepełnosprawności, takich jak integracja, tolerancja,     

 równość,                                                                                                                                         

- rozwijanie wyobraźni oraz talentów plastycznych. 

- zachęcanie dzieci do twórczego spędzania czasu wolnego 

- popularyzacja technik plastycznych, 

- wzmacnianie i rozwijanie wrażliwości estetycznej poprzez prezentację dokonań młodych   

  twórców, 

- kształtowanie postawy aktywnego uczestnictwa i odbioru kultury. 

 

 § 2 

Temat konkursu 

 

Interpretacja musi dotyczyć zagadnienia niepełnosprawności. Mile widziane uwzględnienie 

różnych rodzajów niepełnosprawności. Tematem prac jest ukazanie wzajemnych relacji 

między dziećmi i młodzieżą sprawną i z niepełnosprawnością. Przedstawione sceny/sytuacje 

mogą być rzeczywiste lub fikcyjne . 
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§ 3 

Założenia organizacyjne 

  

Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa im. Maksymiliana Kolbego w Teresinie, 

koordynatorzy: Zespół Nauczycieli Wspomagających . 

 

Konkurs zostanie przeprowadzony w następujących kategoriach wiekowych: 

1) szkoła podstawowa- klasy I-III 

2) szkoła podstawowa- klasy IV-VI 

3) szkoła podstawowa- klasy VII, VIII  

                                                    

                                                                      § 4 

                                            Warunki konkursu 

Technika i format prac: 

  - prace indywidualne 

 - format dowolny A4 

 - technika prac dowolna  (z wyłączeniem grafiki komputerowej oraz prac przestrzennych). 

 - każdy uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jedną pracę. 

 

Zdjęcia pracy wysyłamy jako załącznik jpg  przy użyciu aplikacji Teams / czat ,   

wpisując w treści klasę z której jesteśmy. 

Klasy 1-3 do Pani Kariny Jankowskiej 

Klasy 4-8 do Pani Honoraty Liberadzkiej 

 

Prawa autorskie: 

Są jednoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację prac. 
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Przetwarzanie danych osobowych: 

Uczestnicy przystępując do konkursu akceptują warunki Regulaminu Konkursu, wyrażają 

zgodę na publikowanie wysłanych prac, wyrażają zgodę na przetwarzanie i upublicznienie 

danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia i promocji Konkursu. 

 

 § 5 

Ocena prac konkursowych 

  

• Prace należy składać w terminie do 30.04.2021r. 

• O wyłonieniu laureatów Konkursu decyduje jury powołane przez Organizatora  

• Jury pod uwagę weźmie: 

• umiejętność doboru tematu pracy, 

• jakość wykonania, 

• oryginalność, 

• Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne. 

 

  

§ 6 

       Ogłoszenie wyników Konkursu 

  

• Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 15.05.2021r.  

• Prace laureatów będą prezentowane na stronie szkoły. 

 

§ 7 

                                                                    Nagrody 

 

Organizator przyzna trzy nagrody główne w każdej kategorii w wiekowej. 

 

                                                                 

 

 

                                                                                  Zespół Nauczycieli Wspomagających 


