
 

REGULAMIN  
Gminnego KONKURSU PLASTYCZNEGO 

„Plakat  promujący  Twórczość  Henryka  Sienkiewicza” 
 

I. ORGANIZATOR:  

Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Łysych 
ul. Szkolna 1, 07-437 Łyse, tel. (29) 77 25 001 
e-mail: szkolapodstawowalyse@gmail.com 
 

II. CEL KONKURSU: 

 zaciekawienie młodych ludzi twórczością Sienkiewicza, 

 pogłębianie zainteresowań i umiejętności,  

 możliwość twórczej realizacji, wypowiedzenia się w formie plastycznej. 
 

III.    ZASADY I WARUNKI UCZESTNICTWA: 

1. Konkurs adresowany jest do uczniów klas IV-VII szkół podstawowych z terenu Gminy 

Łyse. 

2. Przedmiotem konkursu jest wykonanie plakatu promującego twórczość Henryka 

Sienkiewicza. Zachęcamy, aby autor stworzył własną wizję plakatu, która zachęci innych 

do sięgnięcia po biografię czy twórczość Sienkiewicza. 

3. Praca powinna być przygotowana indywidualnie z zachowaniem wszelkich praw 

autorskich. 

4. Praca powinna być zaopatrzona z tyłu w metryczkę (załączoną do regulaminu). 

5. Pracę należy wykonać w formacie A3 (kartka z bloku technicznego) dowolną techniką 

płaską.  

6. Na konkurs należy przesłać tylko najlepsze prace z danej placówki. Można przeprowadzić 

eliminacje szkolne. 

7. Prace konkursowe można przekazywać osobiście lub nadsyłać pocztą (decyduje data 

stempla pocztowego) do 15 maja 2018 r. na adres: Szkoła Podstawowa im. Henryka 

Sienkiewicza w Łysych, ul. Szkolna 1, 07-437 Łyse, z dopiskiem: „Konkurs - plakat”. 

Organizatorzy nie odpowiadają za zaginięcie lub zniszczenie prac podczas transportu. 

8. Oceny zgłoszonych prac konkursowych i wyłonienia laureatów dokona komisja 

konkursowa powołana przez organizatora. Decyzje komisji są ostateczne.  
9. Przy ocenie prac będą brane pod uwagę: 

a) funkcja plakatu tj. zwrócenie uwagi odbiorcy, zainteresowanie daną tematyką, 

przekazanie treści, 

b) cechy plakatu tj. zwięzłość, przejrzystość, prostota, czytelność, logiczna konstrukcja, 

tekst ograniczony do minimum, 



c) estetyka pracy. 

10. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi podczas uroczystego apelu Dnia Patrona.  

O dokładnym terminie osoby zainteresowane zostaną powiadomione telefonicznie.  

11. Nadesłane prace nie będą zwracane autorom. 

12. Autor, zgłaszając pracę na konkurs, zaświadcza, że: 

a) zgłoszoną do konkursu pracę wykonał osobiście i nie brała ona udziału w innym 

konkursie, 

b) akceptuje postanowienia niniejszego regulaminu, 

c) wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu, 

d) wyraża zgodę na publikację zgłoszonej pracy praz swojego wizerunku (strona 

internetowa organizatora i Gminy Łyse, inne media, wystawka prac) na potrzeby 

konkursu. 

 

 

Osobą odpowiedzialną za konkurs jest: 
Katarzyna Rynkiewicz 

 
 

 

Załącznik 1 - Metryczka 

 

 

METRYCZKA 

 

Imię i nazwisko autora; klasa  ........................................................................................................................................... 

Nazwa szkoły i adres; numer telefonu     

   ..................................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................................... 

Imię i nazwisko opiekuna .................................................................................................................................................... 

 

    Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w Gminnym Konkursie Plastycznym pod hasłem „Plakat promujący twórczość Henryka       

    Sienkiewicza” oraz na prezentowanie pracy dziecka oraz jego wizerunku na stronie internetowej organizatora oraz innych mediów,  

    a także przetwarzanie danych osobowych zawartych w karcie zgłoszenia, w ramach promocji konkursu, zgodnie z Ustawą z dnia  

    29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922).  

..........................................................................                            ........................................................................... 

         /miejscowość i data/                                                                                                                      /podpis rodzica/opiekuna prawnego/
  


