
 

Regulamin IX Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego  

pt. „Rysowane wierszyki”  

pod hasłem: 

„Ekologicznie żyjemy – świat ratujemy!” 

I. Organizatorem IX Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego pt. „Rysowane wierszyki” 

 jest Szkoła Podstawowa nr 17 z Oddziałami Integracyjnymi im. 21 Brygady  

Strzelców Podhalańskich w Rzeszowie. 

II. Konkurs kierowany jest do dzieci: 

 z przedszkoli, jeśli w grupie jest dziecko chore przewlekle lub niepełnosprawne; 

 ze szkół podstawowych uczęszczających do klas integracyjnych lub jeśli w klasie jest dziecko 

chore przewlekle  lub niepełnosprawne (wówczas cała klasa może brać udział w konkursie, pod 

warunkiem, że uczeń chory lub niepełnosprawny też zrobi prace);  

 ze szkół specjalnych (wiek uczestników do 15 lat); 

 ze specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych (wiek uczestników do 15 lat). 

 

III. Cele konkursu: 

        - poprzez udział w konkursie włączenie się w edukację ekologiczną młodego pokolenia; 

  - integracja środowisk szkolnych, klas integracyjnych, przedszkolnych; 

- rozwijanie zamiłowania do prac plastycznych; 

- zachęcanie do czytania lub słuchania czytanych dzieciom wierszy i bajek; 

- odkrywanie i rozwijanie indywidualnych uzdolnień artystycznych dzieci; 

-pobudzanie aktywności twórczej dzieci oraz  rozwijanie wrażliwości estetycznej.  

 

      IV. Warunki uczestnictwa w konkursie: 

1. W konkursie biorą udział prace wykonane indywidualnie i samodzielnie przez ucznia pod kierunkiem 

opiekuna. Prace nadesłane na Konkurs muszą być pracami własnymi, nigdzie wcześniej 

niepublikowanymi.  
 

2. Tematem tegorocznego konkursu jest zobrazowanie dowolnego tekstu wiersza o 

tematyce  ekologicznej. 

3. Format pracy: A-4. 

4. Technika: płaska,  dowolna             .  

5. Do pracy należy dołączyć (ale nie naklejać na pracę!!!) wiersz lub jego fragment, który go  ilustruje. 

6. Prace powinny być opisane na odwrocie poprzez wypełnienie  i naklejenie na pracę konkursową  

metryczki (załącznik) z niezbędnymi danymi.  

7. Kartki z pracą oraz naklejoną na odwrocie metryczką, i kartką z fragmentem wiersza  prosimy umieścić 

w foliowej koszulce. 

8. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem praw autorskich, na wykorzystanie 

prac w celach promocyjnych Konkursu i publicznej prezentacji. Biorąc udział w Konkursie, uczestnik 

akceptuje regulamin. 

9. Prace należy przesyłać do 25 marca  2019r. [liczy się data stempla pocztowego] 

10. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 17 z Oddziałami Integracyjnymi im. 21 

Brygady Strzelców Podhalańskich w Rzeszowie 

11. Prace przechodzą na własność organizatora. 



12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne zniszczenie lub uszkodzenie prac. 

13. Rozstrzygniecie konkursu odbędzie się 4 kwietnia 2019r. O szczegółach poinformujemy po ocenie prac 

przez Jury. 

    V. Ocena prac: 

 Oceny i kwalifikacji prac do wystawy pokonkursowej  oraz przyznanie nagród i wyróżnień dokona 

Jury powołane przez organizatora. 

 Jury będzie brało pod uwagę walory estetyczne, indywidualność, oryginalność, nawiązanie do treści 

wiersza, poprawne zastosowanie  wyznaczonej techniki plastycznej. 

     VI. Ogłoszenie wyników: 

O rozstrzygnięciu konkursu i otwarciu wystawy poinformujemy pocztą elektroniczną wszystkie   

placówki. 

Finalistom Konkursu zostaną wręczone nagrody i dyplomy.  

Nauczyciele odbiorą imienne podziękowania. 

 

    VIII. Miejsce składania i  nadsyłania prac: 

 

 Szkoła Podstawowa nr 17 z Oddziałami Integracyjnymi 

            im. 21 Brygady Strzelców Podhalańskich w Rzeszowie 

                              ul. Bulwarowa 3 

                                         35-051 Rzeszów 

z dopiskiem:    Konkurs „Rysowane Wierszyki” 

 

                                                                           Wszelkie pytania prosimy kierować do organizatorów: 
                                                                               tel: 0-17 7482480 – sekretariat 

                                                                               lub  Iwona Ryndak 662-206-971 

      Załącznik: 

Imię i nazwisko  

autora pracy:______________________________________________ 
 

Wiek:_________________________ 
 

Klasa:__________________ 
 

Rodzaj niepełnosprawności:____________________________ 
                                               Jeśli w konkursie bierze udział dziecko zdrowe, to nie wypełniamy 

 

 

Imię i nazwisko, nr telefonu  opiekuna:_______________________________________ 

 

Adres i telefon placówki/e-mail: 

 

 

 

 

 

 
 


