
      

 

 

REGULAMIN MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO 

„Gliwice - moje miasto, ciekawe miejsca” 

1. Konkurs plastyczny pt.: „Gliwice - moje miasto, ciekawe miejsca”, 

zwany dalej konkursem, jest organizowany przez Szkołę Podstawową nr 14  

w Gliwicach (Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 14 Gliwice). 

2. Konkurs jest realizowany w ramach zadania publicznego Gliwickiej Inicjatywy Lokalnej 

2023, którego wnioskodawcą jest pan Gabriel Bodzioch.  

3. Celem konkursu jest: 

• budowanie poczucia tożsamości lokalnej, poszerzenie wiedzy o Gliwicach; 

• zaangażowanie dzieci w życie społeczne miasta; 

• rozwijanie kreatywności i umiejętności plastycznych dzieci. 

4. Konkurs rozpoczyna się 08.03.2023 r. i potrwa do 28.04.2023 r. 

5. Adresowany jest do uczniów klas I- IV szkół podstawowych z terenu gminy Gliwice.  

6. Prace konkursowe należy złożyć w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 14  

w Gliwicach lub w świetlicy szkolnej albo przesłać pocztą, w nieprzekraczalnym  

terminie 28.04.2023 r. 

7. Przedmiotem konkursu jest praca plastyczna wykonana samodzielnie dowolną  

techniką płaską w układzie poziomym formatu A4.  

8.  Każdy z uczestników może zgłosić tylko jedną pracę autorską i wcześniej niepublikowaną. 

9. Opatrzoną tytułem i krótkim opisem zabytku lub ciekawego miejsca (2-3 zdaniowym) pracę 

należy dostarczyć/przesłać  do szkoły wraz ze zgodą prawnego opiekuna oraz danymi: 

imię, nazwisko, klasa, nazwa szkoły i nr telefonu szkoły (zał.1). 

Informacje te będą służyć do kontaktu Organizatora z uczestnikiem konkursu. 

Prace niepodpisane, anonimowe nie będą zakwalifikowane do oceny.  

10. Formularz zgłoszeniowy z danymi uczestnika (pkt 10) powinien być naklejony 

na odwrocie pracy (załącznik nr 1 Regulaminu). 

11. Naruszenie któregokolwiek z warunków regulaminu oznaczać będzie niezakwalifikowanie 

pracy do konkursu lub utratę prawa do nagrody.  



12. Spośród przekazanych prac Komisja powołana przez Organizatora wyłoni laureatów  

konkursu. 

13. Kryteria oceny prac: zgodność z tematyką, estetyka pracy i kreatywność.  

14. Laureaci konkursu zostaną poinformowani przez Organizatora. 

15. W konkursie przewidziane są nagrody rzeczowe oraz dyplomy. 

16. Komisja ma prawo do wytypowania dodatkowych wyróżnień. 

17. Decyzja Komisji co do wskazania laureatów konkursu oraz przyznania im nagród jest 

ostateczna.  

18. Nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na inne ani na ich równowartość pieniężną.  

19. Przekazanie pracy na konkurs oznacza zgodę na jej publikację na wystawach 

organizowanych przez Organizatora, na opublikowanie oryginału na stronach  

internetowych szkoły/miasta.  

20. Regulamin niniejszego konkursu będzie dostępny na stronie ZSO nr 14. 

21. Przesłanie pracy jest równoznaczne z przyjęciem niniejszego regulaminu. 

22. Organizator konkursu nie bierze odpowiedzialności za uszkodzenie lub zaginięcie prac  

w trakcie przesyłki. 

23. Organizator zastrzega sobie prawo do: 

• zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zmian przepisów 

prawnych lub innych istotnych zdarzeń, mających wpływ na organizowanie 

konkursu; 

• odstąpienia od organizowania konkursu bez podania przyczyny; 

• rozstrzygnięcia konkursu w przypadku zbyt małej ilości przekazanych prac; 

• nierozstrzygania w kwestiach nieuregulowanych postanowieniami regulaminu. 

 

 

 

Organizatorzy: 

Magdalena Czop-Niewolik 

Anna Maciejewska 

Gabriel Bodzioch 

 

 

 

 



Załącznik 1 

Formularz zgłoszeniowy 

MIĘDZYSZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY 

„Gliwice - moje miasto, ciekawe miejsca” 

Dane uczestnika 

Imię …………………………………………………………………………………………………… 

Nazwisko ………………………………………………………………………………………...…… 

Klasa …………..……………………………………………………………………………...………. 

Nazwa, adres, telefon kontaktowy oraz e-mail szkoły 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

Tytuł 

………………………………………………………………………………………………………… 

Opis 

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

………………………………………………………………………………………………………… 

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

 
Oświadczenie rodziców lub prawnych opiekunów uczestnika konkursu: 
 

1. Niniejszym oświadczam, że zapoznałem/am się i akceptuję Regulamin Konkursu Plastycznego 
„Gliwice - moje miasto, ciekawe miejsca” 

2. Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w Konkursie Plastycznym na warunkach określonych 

w Regulaminie.                                   
3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych mojego dziecka zawartych 

w Formularzu zgłoszeniowym, w tym także wizerunku zarejestrowanego podczas ogłaszania wyników      

Konkursu i wręczania nagród, zgodnie z przepisami Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 

 i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) 

w celach wskazanych w Regulaminie Konkursu, w tym w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz 

udostępnienia informacji o jego wynikach. 
4. Wyrażam zgodę na opublikowanie imienia i nazwiska mojego dziecka w materiałach Organizatora związanych 

z Konkursem, w szczególności na stronach internetowych Organizatora. Zgoda udzielona jest nieodpłatnie, bez 

ograniczeń terytorialnych i czasowych.  
                        

                                                                                                                    Potwierdzenie zapoznania się z informacją

 .         
    

 ………………………………………………….……………………..……………………… 
                           Data, miejsce i podpis rodziców lub prawnych opiekunów  


