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REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO  

DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH  

pod hasłem: Legendy zabrzańskie w oczach dzieci? 

 

I. Organizatorzy konkursu 

1. Organizatorem  konkursu   plastycznego   jest   Zespół   Szkół    Ogólnokształcących  nr 13  

     im.  Marii Skłodowskiej-Curie w Zabrzu.  

 2. Koordynatorami   konkursu  w  szkole  są:   Anna   Nowińska,   Beata   Rogut,   Krystyna     

     Zalewska. 

 

II.  Cele konkursu 

1. Popularyzacja wśród uczniów  legend i podań o Zabrzu. 

2. Poszerzenie wiedzy na temat historii Zabrza. 

3. Kształtowanie wyobraźni uczniów poprzez prace plastyczne. 

 

III. Zasady uczestnictwa w konkursie 

1. Konkurs  adresowany  jest  do  uczniów  klas  IV- VI  zabrzańskich  szkół podstawowych.       

2. Warunkiem  uczestnictwa  w  konkursie  jest  samodzielne wykonanie pracy plastycznej.  

3. Każdy z uczestników wykonuje pracę indywidualnie. 

4.  Każda szkoła może dostarczyć maksymalnie 3 prace. 

5.  Każdy z uczestników konkursu składa tylko jedną pracę. 

6. Tematyka prac plastycznych ma dotyczyć dowolnej zabrzańskiej legendy lub podania.  

7. Do  każdej   pracy   należy   dołączyć   kartę   zgłoszenia   uczestnika   (załącznik nr 1) oraz    

    oświadczenie   o    zgodzie   na   przetwarzanie   danych    osobowych     oraz    bezpłatnego 

 wykorzystania prac nadesłanych na konkurs przez organizatorów (załącznik nr 2).     

8. Nadesłanie   zgłoszenia  konkursowego   wraz  z pracą plastyczną (załącznik nr 1, załącznik   

nr 2)  jest   równoznaczne   z   wyrażeniem   zgody   przez uczestników   i ich opiekunów na 

przetwarzanie   danych   osobowych  przez   organizatora    (Ustawa   o   ochronie    danych 

osobowych    z  dnia   29   sierpnia    1997  r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity:  

Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926, ze zm.). 

9. Prace plastyczne  dostarczone na konkurs nie będą zwracane uczestnikom. 

 

IV. Wymagania konkursowe i składanie prac 

1. Każdy  z  uczestników  konkursu przygotowuje jedną pracę plastyczną, ilustrującą dowolną 

legendę bądź podanie związane z Zabrzem lub dzielnicami miasta. 

2. Technika prac dowolna- do wyboru przez uczestnika konkursu.  

3. Format prac plastycznych nie mniejszy niż A4 i nie większy niż A3. 

4. Nie będą brane pod uwagę kompozycje przestrzenne. 
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5. Prace  plastyczne wraz z kartą zgłoszeniową (załącznik nr 1) oraz   oświadczeniem  

(załącznik nr 2), można dostarczyć do sekretariatu szkoły: 

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 13 w Zabrzu 

ul. Ks. Wajdy 7 

41-800 Zabrze 

tel./fax 32 271-49-32   z     dopiskiem:   Konkurs   Plastyczny     pod      hasłem:  Legendy 

zabrzańskie w oczach dzieci?  

lub 

włożyć do skrzynki w Wydziale Oświaty (ParkHutniczy). Praca powinna znajdować się 

w opisanej kopercie:  

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 13 w Zabrzu 

ul. Ks. Wajdy 7 

41-800 Zabrze 

z     dopiskiem:   Konkurs   Plastyczny     pod      hasłem:  Legendy zabrzańskie w oczach 

dzieci? do dnia 13 maja 2014 r. 

7. Prace przechodzą na własność organizatorów. 

 

 

V. Zasady przyznawania nagród 

1. O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje powołana w tym celu komisja konkursowa. 

2. Komisję powołuje organizator. 

3. Komisja dokona wyboru prac, uwzględniając następujące kryteria: 

 oryginalność ujęcia tematu 

 estetyka wykonania  

 stopień trudności wykonania. 

4. Decyzje komisji są ostateczne i nieodwołalne. 
 

VI. Ogłoszenie wyników konkursu 

1. Laureaci o terminie finału zostaną powiadomieni osobiście. 

2. Wyniki  konkursu  zostaną  podane  na  stronie internetowej szkoły www.zso13.zabrze.pl. 

3. Dane  osobowe  uczestników  będą  wykorzystane  wyłącznie w celu wyłonienia zwycięzcy  

i  przyznania    nagrody. Poprzez podanie danych osobowych uczestnicy konkursu wyrażają 

zgodę na opublikowanie swoich nazwisk na stronie internetowej organizatorów. 

 

VII. Postanowienia końcowe 

1. Regulamin  wraz   z     załącznikami    dostępny   jest   na   stronie   internetowej     szkoły 

www.zso13.zabrze.pl. w zakładce Konkursy. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści regulaminu. 

 

 

 

 

 

 

 


