
Regulamin Konkursu Plastycznego 

"Las blisko nas" 

 

 

1. Konkurs Plastyczny realizowany jest w ramach współpracy Zespołu Szkół  

Publicznych w Broniszewicach i Nadleśnictwa Taczanów. 

2. Główne cele konkursu: 

• propagowanie i promowanie świadomości ekologicznej wśród wychowanków  

przedszkola i uczniów szkoły podstawowej. 

• promowanie zasad proekologicznej, wielofunkcyjnej i trwale zrównoważonej 

gospodarki leśnej, 

• rozwijanie poczucia odpowiedzialności za las, w tym współuczestnictwa w jego 

ochronie, 

• kształtowanie wrażliwości estetycznej na piękno lasu, 

• kształtowanie świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży oraz właściwego 

stosunku do lasu i gospodarki leśnej, 

• rozwijanie umiejętności plastycznych i twórczego wyrażania swoich emocji. 

3. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klasy 0 oraz klas                                                             

I–VIII  szkoły podstawowej. 

4. Konkurs przebiegać będzie w 3 kategoriach wiekowych: 

a) szkoła podstawowa klasy 0- I - III 

b) szkoła podstawowa klasy IV - VI 

c) szkoła podstawowa klasy VII - VIII 

 

5. Temat konkursu: "Las blisko nas" ma dać możliwość szerokiego potraktowania 

problematyki związanej z rolą lasu w naszym życiu zgodnie z celami wymienionymi 

na początku Regulaminu. 

6. Prace konkursowe należy wykonać w dowolnej technice plastycznej (rysunek kredką, 

pastele, malunek różnymi typami farb, wydzieranka, kolaż, techniki mieszane i inne) 

- w formacie A3 inspirując się tytułem konkursu "Las blisko nas". Temat konkursu 

powinien znaleźć realne odzwierciedlenie w przekazie zawartym w wykonanej 

pracy plastycznej. 

7. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jedną, samodzielnie wykonaną 



pracę plastyczną. Prace zbiorowe i przestrzenne nie będą przyjmowane  i nie będą 

kwalifikowane do oceny. 

8. Na odwrocie każdej z prac należy umieścić metrykę (druk komputerowy naklejony na 

odwrocie pracy) zawierającą: nazwisko i imię autora pracy, klasę, telefon kontaktowy. 

a. Dane osobowe uczestników będą wykorzystywane wyłącznie w celu 

wyłonienia zwycięzców i przyznania nagród. 

b. Poprzez podanie danych osobowych uczestnik wyraża zgodę na 

opublikowanie jego danych osobowych (imię, nazwisko, szkoła) w 

prasie lokalnej, w publikacjach, na zamieszczenie pracy opatrzonej 

nazwiskiem na wystawie prac konkursowych oraz na przetwarzanie 

przedmiotowych danych na potrzeby organizacji konkursu. 

c. Uczestnicy konkursu przystępując do niego – składając pracę 

wyrażają zgodę na wykorzystanie efektów ich twórczości na 

wszelkich polach eksploatacji w związku z konkursem – na etapie 

oceny, a także po ogłoszeniu wyników i przyznaniu nagród. 

d. Archiwizacja prac podlega reżimom ochrony danych osobowych – 

zgodnie z wewnętrznymi procedurami jednostki. 

9. Konkurs będzie przeprowadzony w okresie od 18.01.2021r. do 26.02.2021r., a 

ogłoszenie wyników nastąpi w marcu 2021r. 

10.  Prace należy składać u nauczycieli – wychowawców lub w sekretariacie szkoły z 

zachowaniem zasad reżimu sanitarnego. 

11. Zwycięskie prace zostaną wyłonione przez powołaną w tym celu Komisję 

Konkursową, w skład której wchodzić będą przedstawiciele organizatorów. 

12. Spośród zgłoszonych do konkursu prac Komisja wybierze według swojego uznania 

najlepsze prace konkursowe oceniając pomysł, kreatywność, oryginalność, 

sposób wykonania oraz zgodność z tematem i jego twórcze potraktowanie. 

13. Komisja z każdej kategorii wybierze 3 prace (miejsca od I do III), które zostaną 

nagrodzone oraz  prace, których autorom przyzna wyróżnienia. 

14. Zwycięzcy konkursu otrzymają atrakcyjne nagrody rzeczowe adekwatnie do 

przyznanych miejsc i wyróżnień. 

15. Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości m.in. na stronach 

internetowych  organizatorów Konkursu. 

16. Prace dostarczone lub przesłane po terminie, bądź niespełniające wymogów 

niniejszego regulaminu nie będą oceniane.   

 



17. Po zakończeniu konkursu wszystkie przekazane prace przechodzą na własność 

organizatorów – nie będą zwracane ich autorom, mogą być  one wykorzystywane w 

nieograniczonym zakresie czasowym na wszelkich polach eksploatacji. 

18. Decyzja Komisji konkursowej o podziale nagród jest ostateczna i nie przysługuje od 

niej odwołanie. 

19. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu konkursu w trakcie jego 

trwania bez podania przyczyny. Niezaakceptowanie zmian regulaminu konkursu 

przez jego uczestnika jest jednoznaczne z wyłączeniem go z postępowania 

konkursowego. 

20. Informacja o ogłoszeniu Konkursu – ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU oraz 

Regulamin Konkursu zostanie opublikowany na stronie zsbroniszewice.edu.pl 

oraz przekazany wychowawcom klas i nauczycielom plastyki. 

21. Zgłoszenie prac na konkurs jest jednoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego 

regulaminu. 

 


