
 
  
 

 REGULAMIN 
MIĘDZYSZKOLNEGO RODZINNEGO KONKURSU 

PLASTYCZNEGO 
DLA UCZNIÓW KLAS I - III SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 

Recyklingowo-zabawkowy zawrót głowy 
 
 

ORGANIZATOR: 

 Szkoła Podstawowa nr 3 im. Henryka Sienkiewicza w Ełku 

 

CELE KONKURSU: 

• uwrażliwienie na problem zanieczyszczenia środowiska odpadami, 

• uświadomienie dzieciom potrzeby recyklingu, 

• inspirowanie do kreatywnego spędzania czasu wolnego w rodzinie, 

• pobudzenie i rozwój inwencji twórczej uczestników. 

 

ZAŁOŻENIA: 

1. Konkurs skierowany jest do uczniów klas I - III szkół podstawowych oraz ich 

rodzin. 

2. Każdy uczestnik (z rodziną) może złożyć tylko jedną pracę. 

3. Zadanie konkursowe polega na wykonaniu zabawki w formie przestrzennej. 

4. W konkursie wezmą udział prace wykonane dowolną techniką przy wtórnym wykorzystaniu 

„odpadów”. Zabawki powinny zmieścić się w wymiarach 50 cm /50 cm. 

5.  Praca ma mieć charakter użytkowy, np.: samochodzik, samolot, lalka, itp. 

6. Warunkiem udziału w konkursie jest dostarczenie pracy z dołączoną metryczką (imię i nazwisko, 

klasa, szkoła) wypełnioną pismem drukowanym oraz czytelnie uzupełnionego formularza 

zgłoszeniowego stanowiącego załącznik do niniejszego regulaminu. Metryczkę należy trwale 

połączyć z pracą (np. przymocować za pomocą kleju, sznurka, zszywacza biurowego). 

7. Prace należy składać na portierni Szkoły Podstawowej nr 3 im. Henryka Sienkiewicza w Ełku, 

ul. Grodzieńska 1, 19 – 300 Ełk. 

8. Termin dostarczania prac: 6 czerwca 2022 r. (poniedziałek). 

9. Informacja o wynikach konkursu zostanie przekazana do szkoły uczestnika pocztą elektroniczną. 

10. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie rozstrzyga Organizator. 

Organizatorzy: Ludwika Czerwonka, Wioletta Borowik 

 

PRAWA AUTORKIE: 

1. Organizator jest właścicielem egzemplarza nadesłanej pracy. 

2. Uczestnik, przystępując do konkursu, wyraża zgodę na rozpowszechnianie, przystosowanie 

i publikowanie pracy oraz na jej zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką i w dowolnym celu. 

3. Uczestnik wyraża zgodę na publiczne wystawianie pracy oraz jej wykorzystywanie w środkach 

masowego przekazu przez Organizatora. 

 

 



 
 
 
 
 

               FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 
 

MIĘDZYSZKOLNY RODZINNY KONKURS 
PLASTYCZNY DLA DZIECI  

Z KLAS 1-3 SZKÓŁ PODSTAWOWYCH  
 

Recyklingowo-zabawkowy zawrót głowy 
 

 
 
Uczestnik: 
Imię i nazwisko 
                          _________________________________________________ 
 
Szkoła/ klasa/nauczyciel  
                        
______________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________ 
 
 
1. Oświadczam, że załączona praca została wykonana przez zgłaszanego przeze mnie 
uczestnika samodzielnie lub wspólnie z rodziną. 
2. Oświadczam, że zapoznałem/-łam się z Regulaminem konkursu i wyrażam zgodę         
na udział w konkursie zgodnie z określonymi w nim warunkami. 
3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Szkołę Podstawową nr 3 im. Henryka 
Sienkiewicza w Ełku, moich danych osobowych oraz danych osobowych zgłaszanego przeze 
mnie uczestnika, zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu 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 (ogólne rozporządzenie 
o ochronie danych) 
 
 
 

….......................…...………………………………………………… 
data i podpis rodzica/opiekuna prawnego uczestnika 

 
 


