
 

 
REGULAMIN 

WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO 

pt. „Pomaganie jednoczy ludzi” 
           

                                   Motto konkursu: „Każdy bliźni to nasz brat…” 
                                                                                                                         (bł. Bolesława Lament) 

 

Organizator konkursu: 
 

- Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Nidzicy. 
 

Patronat konkursu: 
 

- Poseł na Sejm RP Iwona Arent,  Biuro Poselskie w Olsztynie. 
- Ks. Kanonik Piotr Sroga Dziekan Dekanatu Nidzica. 
 

Cele konkursu: 
 

- Wychowanie do wartości chrześcijańskich. 
- Kształtowanie postawy empatycznej, wrażliwej na los i potrzeby drugiego człowieka. 
- Propagowanie niesienia pomocy innym. 
- Przybliżenie dzieciom idei i wartości wolontariatu, 
- Inspirowanie wolontariuszy do współdziałania i wzajemnego wspierania się.  
- Kształtowanie postawy twórczej i rozwijanie kreatywności uczniów. 
 

Uczestnicy konkursu: 
 

- Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych z terenu województwa warmińsko – mazurskiego 
 w jednej kategorii wiekowej: kl. III – VI. 
 

Termin konkursu: 
 

- Konkurs trwa od 11 stycznia do 24 lutego 2023r. 
 

Temat konkursu:  
 

- Uczestnik konkursu indywidualnie wykonuje pracę plastyczną ilustrującą tematykę konkursową  „Pomaganie 
  jednoczy ludzi”.  Interpretacja tematu powinna nawiązywać do idei i wartości wolontariatu. 
 

Format pracy: 
 

- Format A4 w orientacji poziomej lub pionowej  (prace w innych formatach nie będą brane pod uwagę). Praca  
 nie może być konstrukcją przestrzenną - rzeźbą, instalacją, figurą, nie może być wykonana na  szkle. Prac  
 nie należy oprawiać ani podklejać. 
 

Technika wykonania pracy: 
 

- Farby olejne, farby plakatowe, farby akrylowe, tempera, akwarela, ołówek, tusze kolorowe, kredki, wydzieranka,  
 witraż (bibułka), kolaż, wyklejanka, mieszana (wykluczona grafika komputerowa).  
 

- Prace wykonane innymi technikami nie będą oceniane. Prosimy nie używać materiałów łatwo psujących  się, 
  sypkich i spożywczych. 
 

Kryteria oceny pracy: 
 

- Zgodność tematu pracy z tematyką konkursową. 
- Przesłanie autora pracy, idea i refleksja. 
- Oryginalny pomysł i ciekawe wykonanie pracy. 
- Wkład pracy własnej i czytelność przekazu. 
 



 

Przekazanie prac: 
 

-  Na odwrocie każdej pracy należy obowiązkowo nakleić metryczkę z danymi uczestnika (załącznik nr 5) 
   wypełnioną czytelnie, drukowanymi literami lub komputerowo.  
             • Własny tytuł pracy plastycznej.  
  • Imię i nazwisko uczestnika konkursu, wiek, klasa. 
  • Adres szkoły, placówki, e-mail, nr telefonu. 
  • Imię i nazwisko, telefon, adres e-mail opiekuna. ` 
 

- Do etapu wojewódzkiego szkoła, placówka biorąca udział w konkursie może przekazać maksymalnie  
  po 2 prace.  
 

- Prace konkursowe wraz z załącznikami nr 1, 2, 3, 4 należy przekazać lub przesłać, w opakowaniu  
  zapewniającym bezpieczne dotarcie  przesyłki do 24 lutego 2023 r. (obowiązuje data wpływu do organizatora)   
  na adres: 
   Siostra Halina Grygo  
   ul. Młynarska 12 
   13-100 NIDZICA   z dopiskiem KONKURS 
 

- Termin dostarczenia prac mija 24 lutego 2023 r. 
 

Jury i nagrody: 
 

- Wyboru najciekawszych prac według kategorii wiekowej kl. III-VI  dokona komisja konkursowa. Przewidziane są 
  dyplomy i nagrody za zajęcie  I, II, III miejsca. Decyzja komisji konkursowej jest ostateczna i niepodważalna.                      
 

- Wyniki konkursu zostaną opublikowane  w maju 2023 r. na stronie internetowej Szkoły Podstawowej  nr 1  im. 
  Mikołaja Kopernika w Nidzicy. 
 

- Przekazanie nagród i dyplomów odbędzie się do końca maja 2023 r.  O szczegółach  poinformujemy wybrane 
  szkoły, placówki pisemnie lub telefonicznie.  
 

Postanowienia końcowe: 
 

-  Praca powinna być własna, wykonana tylko przez jednego autora, nigdzie wcześniej nie publikowana (w prasie, 
  wydaniach zawartych, w Internecie) i nie przedstawiana na innych konkursach. 
  
- Prace zbiorowe, zrolowane, zniszczone, nadesłane po terminie, bez załączników oraz niezgodne  
  z regulaminem NIE PODLEGAJĄ OCENIE. 
 

- Wszystkie prace nadesłane na konkurs nie podlegają zwrotowi i przechodzą  z prawami autorskimi 
  i majątkowymi na rzecz organizatorów i mogą być dowolnie wykorzystane. 
 

- Uczestnicy, którzy przystąpią do konkursu, automatycznie  wyrażają zgodę na podanie do publicznej 
  wiadomości swojego imienia i nazwiska (w przypadku gdy znajdą się w gronie zwycięzców). 
 

- Udział w wojewódzkim konkursie plastycznym „Pomaganie jednoczy ludzi” jest nieodpłatny i dobrowolny oraz 
  równoznaczny z akceptacją Regulaminu. 
 

- Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmian w regulaminie. Od decyzji organizatora nie przysługuje  
  odwołanie. 
 

- Wszelkich informacji udziela s. Halina Grygo – katechetka Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika  
  w Nidzicy. 

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w Konkursie i życzymy sukcesów! 
ORGANIZATORZY 

 
 

 
 



 
(załączniki nr 1, nr 2, nr 3  należy wydrukować na jednej stronie, prosimy nie rozcinać) 

 

Załącznik nr 1 

Zgoda rodzica / opiekuna prawnego ucznia na przetwarzanie danych osobowych. 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka 
                                                                               
 -     …………………………………………………………………………………………………………..……………*      
w związku z jego udziałem w WOJEWÓDZKIM KONKURSIE PLASTYCZNYM  dla uczniów klas III - VI szkoły 
podstawowej „Pomaganie jednoczy ludzi”, organizowanym przez Szkołę Podstawową nr 1 im. Mikołaja 
Kopernika w Nidzicy.  Jednocześnie oświadczam, że jestem świadoma/my dobrowolności podania danych oraz, 
że zostałam/em poinformowana/y o prawie dostępu do danych i ich poprawiania oraz żądania usunięcia. 
Zgodnie z ustawą   z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z 
późniejszymi zmianami) oraz zgodnie z Rozporządzeniem 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). 
 

  

………………………………………………………………………………………………………………..……………                                                                                                                                                                                       

Podpis rodzica / opiekuna prawnego 

 

Załącznik nr 2 
 
Zgoda rodzica / opiekuna prawnego ucznia na udział w KONKURSIE. 
 
 
Wyrażam zgodę na udział ..................................................................................* 
w WOJEWÓDZKIM KONKURSIE PLASTYCZNYM  dla uczniów klas III - VI szkoły podstawowej „Pomaganie 
jednoczy ludzi”, organizowanym przez Szkołę Podstawową nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Nidzicy.   
 
 

………………………………………………………………………………………………………………..……………                                                                                                                              
Podpis rodzica  opiekuna prawnego 

  

 
 

Załącznik nr 3 
 

Oświadczenie rodzica / opiekuna prawnego ucznia o zapoznaniu się z regulaminem KONKURSU. 
 
Oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO  dla 
uczniów klas III - VI szkoły podstawowej „Pomaganie jednoczy ludzi”, organizowanym przez Szkołę 
Podstawową nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Nidzicy oraz akceptuję jego warunki. 
 
 

………………………………………………………………………………………………………………..……………                                                                                                                              
Podpis rodzica /  opiekuna prawnego 

  

 
 
 
 
 



 
Załącznik nr 4 

(pieczęć szkoły) 

 

KARTA ZGŁOSZENIA 

WOJEWÓDZKI KONKURS  PLASTYCZNY  dla uczniów klas III - VI szkoły podstawowej  

„Pomaganie jednoczy ludzi” 

(Prosimy wypełnić czytelnie, pismem drukowanym, najlepiej komputerowo.) 

 

Imię i nazwisko ucznia:  …………………………..……………………………….... 

                                    kl. .………………… 

 

Pełna Nazwa Szkoły/Placówki  
 

………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………….………………… 

 

……………..…………………………………………………………………………….

. 

Telefon do szkoły ……….……………………………………………………. 

 

E-mail szkoły …………………………………………………………………. 

 

Imię i nazwisko opiekuna/nauczyciela: ….………………..………………….. 

 

Telefon:………………………………………………………………………… 

 

E-mail:................................................................................................................. 

 

       
 ………………………………………………………………………………………………………………..……………                                                                                                                              

Podpis osoby zgłaszającej 

 

 

 



 

Załącznik nr 5 

METRYCZKA                                                                                                                              
DO OBOWIĄZKOWEGO NAKLEJENIA NA ODWROCIE PRACY PLASTYCZNEJ 

(Prosimy wypełnić czytelnie, pismem drukowanym, najlepiej komputerowo.) 

 

 
Własny tytuł pracy 
plastycznej 

 

 

Imię i nazwisko 
uczestnika konkursu 

 

 

Wiek, klasa  

Adres szkoły, 
placówki, 
e-mail, nr telefonu 
 

 

 

 

Imię i nazwisko, 
nr telefonu, adres 
e-mail opiekuna 
 

 

 

 

 

Własny tytuł pracy 
plastycznej 

 

 

Imię i nazwisko 
uczestnika konkursu 

 

 

Wiek, klasa  

Adres szkoły, 
placówki, 
e-mail, nr telefonu 
 

 

 

 

Imię i nazwisko, 
nr telefonu, adres 
e-mail opiekuna 
 

 

 

 


