
ZAPRASZAMY

uczniów klas I - VIII  do udziału

w międzyszkolnym konkursie plastycznym

“Kosmos oczami dziecka”.

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

Organizatorem konkursu plastycznego “Kosmos
oczami dziecka” są nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 61 w Zespole Szkół nr 32 w
Bydgoszczy.                               

 2. CELE KONKURSU

1. Rozbudzanie zainteresowań kosmosem i odkryciami w tej dziedzinie wiedzy. 

2. Rozwijanie i promowanie uzdolnień artystycznych uczniów. 

3. Motywowanie uczniów do rozwijania pasji artystycznych. 

4. Kształtowanie wrażliwości estetycznej. 

5. Ukazanie twórczej aktywności jako źródła osobistej satysfakcji.

3. PRACA KONKURSOWA 

1. Praca konkursowa powinna spełniać następujące kryteria: 

a) musi być zgodna z tematem konkursu, może przedstawiać artystyczne wizje
autorów, 

b) powinna być wykonana w formacie:   A4 (210 x 297 mm) lub A3 (297 x 420 mm),

c) forma i technika – technika płaska, wykonanie: farby, pastele, kredki, techniki
mieszane( z wyłączeniem materiałów sypkich),

d) powinna być wykonana samodzielnie przez pojedynczego autora. 

2. Prace będą oceniane i nagradzane w dwóch kategoriach wiekowych: uczniowie klas
I – III oraz IV – VIII.



3. Każda praca plastyczna powinna zawierać metryczkę, której wzór stanowi
Załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

4.WARUNKI UCZESTNICTWA I HARMONOGRAM   KONKURSU 

1.  Zgłoszenie pracy konkursowej jest równoznaczne z akceptacją regulaminu. 

2. Prace konkursowe należy przesyłać w terminie do dnia 24 maja 2021 r. na adres:
Zespół Szkół nr 32 w Bydgoszczy, ul Krucza 5a, 85-308 Bydgoszcz.

3. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 7 czerwca 2021 r.

4. Lista laureatów zostanie umieszczona na stronie Zespołu Szkół nr 32:
www.zs32bydgoszcz.pl
5. Nagrodzeni uczestnicy konkursu o wynikach zostaną powiadomieni  e-mailem lub
telefonicznie.

6. Każda szkoła może zgłosić maksymalnie 5 prac plastycznych dla danej kategorii
wiekowej. 

7. Prace nadesłane na konkurs nie będą zwracane uczestnikom.

5. OCENA PRAC KONKURSOWYCH 

Podczas oceny prac konkursowych będzie brana pod uwagę: 

a) zgodność pracy z tematyką konkursu, 

b) oryginalność i kreatywność w ujęciu tematu, 

c) staranność wykonania oraz wkład pracy, 

d) walory estetyczne oraz artystyczne m.in. kompozycja, kolorystyka, technika
wykonania. 

Organizatorzy:

Joanna Aszkowska
Mariola Wawrzyniak
Agnieszka Rospenda
Zuzanna Wojtalewicz

http://www.zs32bydgoszcz.pl


Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu

   OŚWIADCZENIE I METRYCZKA PRACY KONKURSOWEJ

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

2. Klasa:…………………………………………………………………............

3. Nazwa szkoły:………………………………………………………………… 

4. Adres szkoły, telefon:...............................................................................  

5. Imię i nazwisko oraz adres e–mail nauczyciela, pod kierunkiem którego została wykonana
praca

…………………………………………………………………………………....

6. Telefon kontaktowy: ………………………………………………………….

Wyrażam zgodę na udział córki/ syna w konkursie plastycznym ,,Kosmos oczami dziecka”
organizowanym przez Zespół Szkół nr 32 w Bydgoszczy.

Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem/-am się z regulaminem konkursu plastycznego. 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych, w tym umieszczenie
ich na stronie internetowej Zespołu Szkół nr 32 w Bydgoszczy wraz z podaniem imienia,
nazwiska i nazwy szkoły, do której uczęszcza uczestnik/uczestniczka konkursu.

Jednocześnie wyrażam zgodę na publikację wizerunku mojego dziecka na potrzeby
dokumentacji i celów promocyjnych konkursu.

Oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, że dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie na
potrzeby ww. konkursu.

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

                                                           ( data, podpis rodzica/opiekuna prawnego)

                            


