
Regulamin 

GMINNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO  

O TEMATYCE PRZYRODNICZEJ 

„Piękno natury – zauważ je” 

1. Postanowienie ogólne: 

Konkurs plastyczny o tematyce przyrodniczej prowadzony jest w szkołach podstawowych z 

terenu Gminy Aleksandrów Łódzki 

Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa im. Ryszarda Wyrzykowskiego w Bełdowie 

2. Cel konkursu 

-Rozwijanie wrażliwości artystycznej 

- Promowanie twórczości dziecięcej 

-Kształtowanie u dzieci poczucia harmonii ze środowiskiem i całą przyrodą 

- Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych i wspieranie uzdolnień uczniów 

3.  Zasięg i warunki uczestnictwa w konkursie 

1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów z terenu gminy Aleksandrów Łódzki dla klas I-III. 

2. Szkolni organizatorzy są zobowiązani dostarczyć do Szkoły Podstawowej im. Ryszarda 

Wyrzykowskiego prace plastyczne 

4.  Czas trwania 

Termin nadsyłania prac plastycznych – do 11 maja 2018r. 

Organizatorzy konkursu poinformują opiekunów uczniów o wynikach konkursu i zaproszą na 

uroczyste podsumowanie konkursu, które odbędzie się w Szkole Podstawowej im. Ryszarda 

Wyrzykowskiego w Bełdowie. 

 5. Zasady przeprowadzenia konkursu 

 Zgłoszeniem do konkursu jest dostarczenie organizatorom pracy plastycznej, 

spełniającej następujące kryteria: 

- prace plastyczne wykonane przez jednego autora dowolną techniką płaską: 

malarstwo, rysunek, grafika, techniki mieszane, collage (z wyłączeniem plasteliny i 

materiałów sypkich) 

- format pracy A3, A4 



- prace należy opisać – na odwrocie powinno znaleźć się imię i nazwisko autora, 

klasa, nazwa szkoły, imię i nazwisko opiekuna(nauczyciela) telefon kontaktowy  

- dołączyć „zgodę przedstawiciela ustawowego dziecka, które nie ukończyło 18 roku 

życia na udział w konkursie na formularzu załączonym do regulaminu.  

 Z każdej szkoły może wpłynąć dowolna ilość prac 

 Prace należy przesłać lub dostarczyć osobiście do dnia 11 maja 2018 roku na adres: 

Szkoła Podstawowa im. Ryszarda Wyrzykowskiego w Bełdowie 

Bełdów 37 

95-070 Aleksandrów Łódzki 

Z dopiskiem na kopercie konkurs „Piękno natury – zauważ je” 

Koordynator konkursu: Milena Linkiewicz-Zając  

42 712-14-94  

6. Kryteria oceny 

 Prace oceniane będą pod względem: 

a) zgodności z tematem 

b) pomysłowości i oryginalności wykonania 

c) estetyki wykonania  

 Komisję konkursową powołują organizatorzy. 

 

7. Zasady nagradzania: 

  1. Komisja wybierze najciekawsze prace indywidualne ilustrujące najlepiej temat przewodni 

konkursu 

  2. Spośród nich wybrane zostaną trzy najlepsze prace, za zajęcie I, II i III miejsca uczniowie 

otrzymają nagrody rzeczowe. 

  3. Wszyscy uczniowie biorący udział w konkursie otrzymają dyplomy uczestnictwa a 

nauczyciele podziękowania.  

8. Publikacje prac 

1. Wybrane przez komisję prace umieszczone zostaną na wystawie, którą będzie można 

obejrzeć w czasie uroczystości rozdania nagród.           

2. O dacie podsumowania konkursu poinformuje uczestników konkursu organizator.  

3. Prace zgłoszone do konkursu stają się własnością organizatorów. Organizatorzy zastrzegają 

sobie prawo do prezentacji prac i ich wykorzystywanie.   

9. Uwagi  

1.Prace niezgodne z regulaminem nie będą brane pod uwagę. 

2. Rozstrzygnięcie komisji oceniającej prace jest ostateczne 

tel:42

