
Konkurs plastyczny  

dla uczniów szkół podstawowych (klasy V-VII) 

„Mój wymarzony zawód” 

 

Regulamin 

I. Ogólne zasady konkursu: 

1. Organizatorem konkursu jest Łomżyńskie Centrum Rozwoju Edukacji w Łomży, dalej  

     zwane organizatorem. 

2. Cele konkursu: 

   - wzbogacenie wiadomości uczniów na temat zawodów; 

   - kształtowanie wyobraźni dotyczącej przyszłości zawodowej; 

   - uwrażliwienie uczniów na potrzebę planowania swojej przyszłości zawodowej; 

   - motywowanie uczniów do rozwoju uzdolnień twórczych i rozwijania własnej   

     wyobraźni. 

3. Konkurs plastyczny skierowany jest do uczniów klas V-VII  szkół podstawowych. 

II. Termin i warunki zgłoszenia 

1. Każda szkoła może przesłać na konkurs nie więcej niż sześć prac. 

2. Terminy konkursu: 

 - rozpoczęcie konkursu – 26.01.21r. 

 - zakończenie konkursu – 08.03.21r.- możliwe wydłużenie terminu składania prac ze  

   względu na pandemię 

 - rozstrzygnięcie konkursu – 24.03.21r.    

3. Prace konkursowe można przesyłać drogą pocztową (decyduje data stempla pocztowego)  

    lub dostarczyć osobiście na adres: 

    Łomżyńskie Centrum Rozwoju Edukacji w Łomży 

    Ul. Polna 16, 18-400 Łomża 

    Z dopiskiem „Konkurs plastyczny” 

4. Prace konkursowe przesłane po wyznaczonym terminie nie będą oceniane. 

5. Prace konkursowe nie mogą zawierać treści niezgodnych z prawem, naruszających godność 

lub promujących przemoc. 

6. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych/otrzymanych prac ich autorom. 

III. Wymagania dotyczące prac konkursowych  

1. Praca musi być wykonana własnoręcznie przez uczestnika konkursu. 



2. Praca musi być płaska, wykonana dowolną techniką plastyczną (rysunek, malunek, grafika,  

   collage itp.), format A4, ma ilustrować wymarzony przez ucznia zawód. 

3. Praca nie może być wykonana na bazie kolorowanki, która jest wyłącznie pokolorowana  

    czy wyklejona. 

4. Pracę konkursową należy opisać (przykleić metryczkę) na odwrocie zgodnie z opisem 

    z załącznika nr 1.  

5. Do każdej pracy należy dołączyć na odwrocie pracy załącznik nr 2 zawierający: 

- zgodę na przetwarzanie danych osobowych autora pracy; 

- zgodą na nieodpłatną publikację pracy. 

6. Brak któregoś z w/w załączników powoduje wykluczenie pracy z konkursu. 

7. Zgłoszenie prac konkursowych jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. 

8. Prace konkursowe zostaną ocenione przez Komisję Konkursową na podstawie  

    następujących kryteriów: 

- merytoryczność – zgodność wykonanej pracy z podaną tematyką; 

- inwencja, oryginalność i pomysłowość przedstawionego tematu; 

- samodzielność; 

- ogólne wrażenia estetyczne. 

IV. Nagrody 

1. Laureaci konkursu otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe za I, II i III miejsce. Komisja  

   Konkursowa przyzna także wyróżnienia. 

2. O terminie uroczystego rozdania nagród placówki zostaną powiadomione drogą 

   internetową lub telefoniczną. 

V.  Postanowienia końcowe  

1. Organizator zastrzega sobie prawo do: 

- zmiany terminu zakończenia konkursu oraz pozostałych terminów; 

- zmian w niniejszym regulaminie; 

- opublikowania wybranych prac i podania nazwisk autorów. 

2. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne ze zgodą na nieodpłatną publikację. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania prac w celu popularyzacji konkursu  

    w publikacjach wyróżnionych prac w materiałach edukacyjnych organizatora. 

4. Publikacja może dotyczyć: materiałów drukowanych, plakatów, publikacji na stronach 

    internetowych. Przekazanie praw do publikacji prac nie jest ograniczone czasowo, ani  

    terytorialnie. 

5. Wyróżnieni, wytypowani lub nagrodzeni uczestnicy wyrażają zgodę na prezentację swoich 



    wizerunków w związku z niniejszym konkursem, na stronach internetowych, w materiałach  

    promocyjnych, prasowych i innych związanych bezpośrednio z konkursem. 

6. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wyrażenie zgody przez rodziców lub prawnych  

    opiekunów uczestnika na przetwarzanie danych osobowych autora pracy i nieodpłatną  

    publikację prac (załącznik nr 2). 

7. Przystąpienie do konkursu oznacza akceptację Regulaminu oraz wyrażenie zgody 

uczestnika (jego opiekunów prawnych) na przechowywanie i przetwarzanie jego danych 

osobowych przez organizatora. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na 

zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – 

RODO). 

 


