
                                                             

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO 

   ,,THE WORDS ARE MADE OF DIFFRENT MATERIALS”

§ 1 

Organizator konkursu 

1. Organizatorem konkursu jest Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 6 im. Jana Pawła II we

Wrześni. 

§ 2 

Cele konkursu 

1. Cele konkursu: 

• Zachęcenie uczniów do poznawania nowych słów w języku angielskim.  

• Rozbudzenie wyobraźni i kreatywności uczniów.

• Promocja czytelnictwa.

§ 3 

Przedmiot konkursu

1. Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy plastycznej wykonanej z materiału, którego

dane słówko dotyczy np. salt (sól) z soli, flowers (kwiat) z kwiatów. 

2. Technika wykonania prac: dowolna.

3. Forma wykonywania prac: A4.

§ 4 

Uczestnicy konkursu 

1. Konkurs jest skierowany do dzieci i młodzieży z SSP6. 

2. W konkursie mogą brać udział dzieci w kategoriach: 

• kl. 0-3

• kl. 4-8



§ 5 

Warunki uczestnictwa

1. Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny. 

2. Praca powinna posiadać 1 autora. 

3. Praca musi być wykonana samodzielnie przez uczestnika konkursu. 

4. Na odwrocie pracy konkursowej powinna znajdować się informacja: 

• imię i nazwisko ucznia

• klasa 

5. Prace należy składać osobiście do koordynatorów konkursu: 

• p. Małgorzaty Waszak Nowakowskiej (SSP6 Słowackiego) – 014

• p. Moniki Jasińskiej (SSP6 Batorego) – sala 20

• p. Kamili Betler (SSP6 Batorego) – sala 26

6. Prace dostarczone po terminie nie będą brały udziału w konkursie.

7. Prace  nie  podlegają  zwrotowi,  a  zgłoszenie  pracy  do  konkursu  jest  równoznaczne

z przekazaniem wszelkich praw autorskich na rzecz organizatora.

§ 6

Zasady przyznawania nagród
 

1. O wyłonieniu zwycięzców decyduje Komisja Konkursowa, która powołuje Organizator.

2. Decyzje Komisji są ostateczne.

3. Prace będą oceniane pod względem następujących kryteriów:

• zgodność z tematem konkursu,

• jakość wykonania,

• oryginalność,

• stopień trudności wykonania.

4. Komisja dokona wyboru najlepszych prac konkursowych. Przewiduje się po 3 laureatów w 

każdej kategorii wiekowej. 

5. Lista nagrodzonych prac zostanie opublikowana dnia 30.11.2021 r. na stronie szkoły oraz na

szkolnym facebooku. 

§ 7

Postanowienia końcowe

1. Organizator  zastrzega  sobie  prawo  zmiany  postanowień  niniejszego  regulaminu



w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na

organizację  konkursu.  Zmiany  zostaną  ogłoszone  taką  drogą,  jaką  nastąpiło  ogłoszenie

niniejszego regulaminu.

2. Dokonując zgłoszenia uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady konkursu zawarte

w regulaminie. Odwołania nie będą uwzględnione.

3. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem zamieszczenia go na stronie internetowej

i jest on tożsamy z dniem rozpoczęcia konkursu i obowiązuje do czasu jego zakończenia.
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