
                        OGÓLNOPOLSKI   KONKURS    PLASTYCZNY 

 

                                   Świetlica Szkoły Podstawowej Nr 30                                                                      

                             im. Marii  Zientary  Malewskiej w Olsztynie 

                    serdecznie zaprasza do udziału w konkursie plastycznym 

 

 

                                BAŁWANKOWY ŚWIAT 

 

Regulamin  konkursu: 

Organizator – Szkoła Podstawowa Nr 30 w Olsztynie 

Cele konkursu : 

- prezentacja dziecięcej twórczości plastycznej 

- wymiana doświadczeń plastycznych, metodycznych, estetycznych 

- rozwijanie wrażliwości artystycznej dziecka 

Format prac: A 3 lub A 4 

Technika : malarstwo, rysunek, techniki mieszane , bez artykułów sypkich 

Uczestnicy : dzieci klas I –III szkoły podstawowej 

Ocena prac:  

Komisja konkursowa w szczególności zwracać będzie uwagę na pomysłowość     i 

samodzielność wykonania pracy. Nie będą brane pod uwagę prace nie spełniające wymogów 

regulaminu oraz zniszczone podczas przesyłki. Każdy uczestnik może wysłać tylko jedną 

pracę. 

Opis pracy: 

- imię i nazwisko autora, wiek oraz klasa 

- adres placówki, telefon kontaktowy, e-mail 

- imię i nazwisko nauczyciela 

- zgoda rodziców na udział w konkursie (zał.1) 



Terminy:  

- Prace konkursowe należy przesłać lub dostarczyć osobiście do 22.02.2019 r. 

- Podsumowanie konkursu, wręczenie nagród i dyplomów oraz otwarcie wystawy 
pokonkursowej odbędzie się 28.02.2019 r. 

- Organizator o nagrodzonych pracach i wyróżnieniach poinformuje uczestników 
telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej 

- Nazwiska zwycięzców oraz ich prace zostaną opublikowane na stronie  

                                           www.sp30.olsztyn.pl 

Przesłanie pracy na konkurs oznacza zaakceptowanie niniejszego Regulaminu przez 

uczestnika, a także wyrażenie zgody na publikację pracy podpisanej imieniem i 

nazwiskiem zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997 r. 

 

Organizator informuje, że prace nie zostaną zwrócone uczestnikom. Nadesłanie prac 
konkursowych jest równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem prac autorskich na 
organizatora. 

Koordynatorzy konkursu: Katarzyna Żółcińska, Beata Cieślikowska, Małgorzata Osińska –

Jackowska, Monika Schnarbach  

 

Prace należy przysyłać na adres: 

                   SZKOŁA PODSTAWOWA NR 30                                                                                           

               IM.  MARII  ZIENTARY MALEWSKIEJ 

                           UL. PIECZEWSKA 10  

                            10 -699 OLSZTYN 

                  (z dopiskiem konkurs „Bałwankowy świat” – świetlica C 201) 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik 1) 

Imię i nazwisko  

Wiek i klasa  

Temat pracy  

Adres placówki  

E- mail placówki  

Telefon placówki  

Imię i nazwisko nauczyciela  

 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na udział mojego dziecka…………………………………… 

w  konkursie plastycznym oraz przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych, 

wizerunku dziecka dla celów niniejszego konkursu, zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 

1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U . z 2002 roku nr 101. poz. 926 z póź, 

zmianami).  

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

                                                         ( czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

 

 

 

 

 


