
Konkurs plastyczny „JESIENNE PEJZAŻE” 

Pt: „Jesienny zwierz” 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY 

DO WZIĘCIA UDZIAŁU W MIĘDZYSZKOLNYM KONKURSIE PLASTYCZNYM 

„Jesienne pejzaże”  

Tematem prac jest „Jesienny zwierz”  

CELE KONKURSU 

● Rozwijanie i kształtowanie żywej wyobraźni plastycznej, 
● Zachęcenie do współpracy w tworzeniu dziecka z rodzicem lub opiekunem,   

● Zawarcie kompromisów artystycznych  między dorosłym, a dzieckiem 
● Rozwijanie talentów artystycznych dzieci 
● Prezentowanie twórczości plastycznej dzieci w wieku szkolnym  

WARUNKI KONKURSU 

● W konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas 0-III 
● Prace wykonywane na kartce w formacie A4  lub A3 (praca płaska)  
● Technika wykonania prac : materiał przyrodniczy (liście, nasiona, gałązki itp.) 

● Udział w Konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa na wykorzystanie prac 

● Prace zgłoszone do konkursu nie będą zwracane autorom. Zgłoszenie prac do konkursu jest 
równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem na Organizatora prawa własności złożonych 
egzemplarzy prac. 

● Prace powinny być  opatrzone metryczką oraz zgodą rodziców na wykorzystanie  wizerunku i 
pracy 

ORGANIZACJA KONKURSU 

❖ Prace należy dostarczyć do organizatorów: SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM.”DANUTY 

SIEDZIKÓWNY INKI” W EŁKU, UL. MAŁECKICH 1 ( KONKURS JESIENNE PEJZAŻE) P. Anna 

Trochimko P. Justyna Kończyk i P. Natalii Łukaszewicz (sala nr 16 budynek edukacji 

wczesnoszkolnej) w terminie do 24 listopada 2022r. 

❖ Rozstrzygniecie konkursu nastąpi 28 listopada 2022r. 

❖ Lista zwycięzców będzie opublikowana na stronie szkoły: 

https://sp2elk.edupage.org/news/  oraz na stronie fb szkoły: 

https://www.facebook.com/sp2elk 

OCENA PRAC KONKURSOWYCH 

● Oceny prac dokona powołana komisja (oceniana będzie zgodność z tematem konkursu, 
wykorzystanie materiału, estetyka oraz ogólne wrażenie artystyczne) 

● Prace oceniane będą kategoriach  wiekowych: 

-uczniowie kl. 0-I 

-uczniowie kl. II-III 

 Zapraszamy do udziału w konkursie organizatorzy:  
Anna Trochimko, Natalia Łukaszewicz i  Justyna Kończyk  

http://www.przedszkole2pionki.pl/index.php/2-uncategorised/58-konkurs-plastyczny-jesienny-li


 

 

METRYCZKA  

Imię nazwisko ucznia ……………………………………………….. klasa …….. wiek……. 

szkoła ………………………………………………………………………………………… 

Imię i nazwisko opiekuna/wychowawcy…………………………………………………….. 

Tel. kontaktowy………………………………………………………………………………. 

 ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH  

I WYKORZYSTANIE WIZERUNKU 

 OŚWIADCZENIE RODZICA/ PRAWNEGO OPIEKUNA 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego 

dziecka-………………………………………………………… zgodnie z ustawą 

z dn.10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. 2018, poz. 1000) do 

celów związanych bezpośrednio z konkursem „JESIENNE PEJZAŻE” 

 i z jego promocją.                                                                                        

                                                                              .................................................. 

                                                                        Podpis rodzica/opiekuna prawnego 

  

OŚWIADCZENIE NAUCZYCIELA/ WYCHOWAWCY 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojej osoby-

…………………………………………………………… zgodnie z ustawą z dn.10 

maja 2018r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. 2018, poz. 1000) do celów 

związanych bezpośrednio z konkursem „JESIENNE PEJZAŻE” 

 i z jego promocją.                                                                                                

                                                                              ................................................... 

                                                                         Podpis nauczyciela/ wychowawcy 

    

 

 


