
 

Gminny konkurs plastyczny 

 „Ty, który rodzisz się w śnieżynach ludzkich serc.” 

 

Gminny Konkurs Plastyczny 

pt. „Ty, który rodzisz się w śnieżynach ludzkich serc.” 

pod patronatem Burmistrza Wolbromia Adama Zielnika 

 

Konkurs skierowany jest do uczniów klas „ 0” - VII szkół podstawowych 

z Gminy Wolbrom. 

Organizatorzy: 

- Szkoła Podstawowa w Chełmie ul. Wolbromska 21. 

Cele konkursu : 

- kształcenie świadomości plastycznej w zakresie symboliki chrześcijańskiej, 

- możliwość korelacji katechezy i plastyki, 

- pobudzenie do większego zainteresowania nauką Chrystusa,  

- wymiana twórczych doświadczeń, 

- rozwijanie kreatywności uczestników konkursu, 

- kształcenie umiejętności posługiwania się środkami komunikacji niewerbalnej, 

- popularyzacja działań plastycznych i poszerzenie wiedzy ze znajomości różnych technik 

plastycznych. 

 

Regulamin konkursu 

1. Konkurs plastyczny kierowany jest do uczniów klas „0”-VII. 

2. Forma i technika prac: 



Praca plastyczna w formacie A3, wykonana dowolną techniką plastyczną (rysowanie, 

malowanie, wyklejanie, wydzieranie, grafika itp.). Konkurs nie obejmuje prac przestrzennych. 

3. Komisja powołana przez organizatorów konkursu zdecyduje o nagrodzeniu prac. Decyzja 

komisji jest ostateczna. 

4. Autorzy nagrodzonych prac otrzymają nagrody i dyplomy. O wynikach konkursu 

organizatorzy powiadomią szkoły biorące udział w konkursie telefonicznie. Wyniki konkursu 

będzie można sprawdzić również na stronie internetowej szkoły www. spchelm.szkolna.net 

5. Nagrodzone prace plastyczne będą wyeksponowane na szkolnej wystawie i na stronie 

internetowej szkoły. 

6. Wszystkie prace przechodzą na własność organizatorów. 

7. Organizatorzy nie pokrywają kosztów dojazdu i nie zwracają kosztów przesyłki. 

8. Każda praca konkursowa powinna być opatrzona jednolitym opisem, umieszczonym na 

odwrocie rysunku, w lewym dolnym rogu (według załączonego wzoru): imię i nazwisko 

ucznia, klasa, adres szkoły i telefon oraz dane opiekuna. 

9. Wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie i 

przetwarzanie danych osobowych uczestnika w celach związanych z przeprowadzeniem 

konkursu oraz na opublikowanie imienia, nazwiska i wizerunku uczestnika na stronie 

internetowej szkoły i gminy. Dane osobowe uczestników Konkursu przetwarzane będą przy 

zachowaniu zasad określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych 

osobowych (tj.: Dz. U. z 2016 r. poz. 922 ze zmianami). 

10. Prace należy składać do dnia 18.12.2017r. w  szkole lub przesłać na adres: Szkoła 

Podstawowa w Chełmie ul. Wolbromska 21, 32-340 Chełm. 

11. Podsumowanie konkursu odbędzie się 20.12.2017r. 

12. Regulamin dostępny jest również na szkolnej stronie internetowej: spchelm.szkolna.net 

13. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 32 644 10 14. 

 


