
Regulamin konkursu techniczno-plastycznego dla uczniów  IV – VII SP 149 w Krakowie

 „Najpiękniejsza zakładka do książki”

Organizator:

Szkoła Podstawowa nr 149 

Im. Józefa Piłsudskiego w Krakowie

Ul. Bujaka 15

I. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa warunki i zasady konkursu 
techniczno - plastycznego  pt. „Najpiękniejsza zakładka do książki” zwanego dalej 
„Konkursem”.

2. Konkurs adresowany jest do uczniów klas IV-VII Szkoły Podstawowej nr 149 
w Krakowie.

3. Organizatorem Konkursu jest  Szkoła Podstawowa nr 149 w Krakowie, zwana dalej 
„Organizatorem”.

4. Zgłoszenie się do Konkursu jest jednoznaczne z akceptacją jego postanowień i zobowią-
zaniem się do ich przestrzegania.

5. Celem konkursu  jest rozwijanie twórczej aktywności dzieci, wyobraźni, wrażliwości 
estetycznej, rozwijanie zainteresowań, doskonalenie zdolności manualnych uczniów 
oraz rozwijanie kreatywności.

II. Założenia organizacyjne

1. Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich uczniów klas IV-VII Szkoły Podstawowej 

nr 149 w Krakowie.

2. Konkurs jest jednoetapowy.

3. Prace konkursowe należy wykonać  indywidualnie i samodzielnie.

4. Każdą pracę konkursową należy opisać w temacie e-mail’a  (imię, nazwisko, klasa) 

i przesłać na adres: informatyka149@o2.pl



III. Wymagania dotyczące prac

1. Zadanie uczestników polega na samodzielnym wykonaniu jednej dwustronnej zakładki 

do książki.

2. Forma pracy: indywidualna i samodzielna.

3. Praca może być wykonana dowolną techniką (np. rysunek, malarstwo, kolaż, 

wyklejanka i inne techniki mieszane itp.) Mogą być użyte dowolne płaskie materiały 

nie brudzące i nie niszczące książki.  Kształt pracy dowolny.

4. Prace nie spełniające powyższych wytycznych nie zostaną zakwalifikowane do Konkur-

su.

5. O zakwalifikowaniu pracy plastycznej do Konkursu decyduje Organizator.

6. Prace  konkursowe  mogą  zostać  opublikowane  na  stronie  internetowej  Organizatora.  

Organizator zastrzega sobie również prawo do wykorzystania  wybranych prac w celu

promocji szkoły, a także do wystawienia ich jako ekspozycji w czasie imprez okoliczno-

ściowych.

7. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na opublikowanie swojej pracy  oraz  swojego 
imienia i nazwiska na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 149 w Krakowie oraz na 
szkolnym telewizorze.

IV. Warunki udziału w Konkursie

1. Warunkiem udziału w Konkursie jest:

a) dostarczenie pracy zgodnej z wymogami Regulaminu Konkursu wraz z formularzem 

zgłoszeniowym.

2. Uczestnik musi być jedynym  autorem zgłaszanej pracy techniczno - plastycznej.

3. Dostarczenie  pracy techniczno - plastycznej jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu

Konkursu.

4. Uczniowie klas IV – VII zdjęcia (maksymalnie 3) prac wraz z wypełnionym 

formularzem zgłoszeniowym   wysyłają na adres: informatyka149@o2.pl  do dnia 

22.02.2021  r.

mailto:informatyka149@o2.pl


V.  Kryteria oceny prac:

1. Członkowie Jury Konkursu przy ocenie prac wezmą pod uwagę następujące kryteria:

a) zgodność pracy z tematyką Konkursu,

b) oryginalne podejście do podjętej tematyki,

c) estetykę wykonania pracy.

2. Jury Konkursu dokona oceny prac oraz rozstrzygnie Konkurs nie później niż do dnia 

5 marca 2021 r.

3. Lista zwycięzców zostanie opublikowana na stronie  www.sp149.edukonekt.pl nie póź-

niej niż do dnia 9 marca 2021 r.

4. Rozdanie nagród odbędzie się w terminie późniejszym.

5. Nagrodzone prace zostaną opublikowane na stronie internetowej Szkoły Podstawowej 

nr 149  w Krakowie.

6. Organizator nie zwraca dostarczonych prac.

7. I. Nagrody:

1. Dla najlepszych trzech prac techniczno -  plastycznych ustanawia się nagrody rzeczowe.

2. Nagrody przyznawane są według oceny Jury Konkursu.

3. Jury Konkursu może dodatkowo przyznać wyróżnienia.

VII. Przetwarzanie danych osobowych

1. Udział w Konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez 

Organizatora  danych osobowych uczestników Konkursu  na potrzeby Konkursu, w 

szczególności na publiczne podanie imion i nazwisk, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 

1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182). 

2. Organizator informuje, że zgodnie z art. 24 ust.1 pkt 3 ustawy, wskazanym w ust.1 

osobom, przysługuje prawo wglądu do treści swoich danych osobowych, oraz ich 

poprawienia.

http://www.sp149.edukonekt.pl/


FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Konkurs „Najpiękniejsza zakładka do książki ”

1. Imię i nazwisko uczestnika (autora  pracy): ………………………………………………………

2. Klasa: …………………………

Oświadczam, że:

- Jestem jedynym  autorem zgłoszonej pracy w ramach Konkursu  „Najpiękniejsza zakładka do książki”

- Zapoznałem/am się z Regulaminu Konkursu i przyjmuję  warunki w nim zawarte,

- Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów niniejszego konkursu,  zgodnie z 
ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182), opublikowanie 
mojej pracy w formie zdjęcia na stronie internetowej szkoły, na szkolnym telewizorze Organizatora, gazetce 
szkolnej, a także na przygotowanie ekspozycji (wystawy) mojej pracy na terenie Szkoły Podstawowej nr 149  
w Krakowie.

 

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

             ( miejscowość, data )                                                                                   ( podpis ucznia)

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

                                                                                                                    (podpis rodzica/opiekuna prawnego)


