
REGULAMIN
I EDYCJI MIEJSKIEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO
„NASZE SPOTKANIA Z POEZJĄ JANA BRZECHWY”

§ 1.
Postanowienia ogólne

1. Organizator Konkursu:
Szkoła Podstawowa nr 97 im. Jana Brzechwy we Wrocławiu, ul. Prosta 16, 53-509 Wrocław.

2. Partnerzy Konkursu (w kolejności alfabetycznej):
- Grunwald24,
- Księgarnia Podróżnika,
- Róża Rozpruwacz.

3.  Regulamin,  zgody  oraz  plakat  konkursu  znajdują  się  na  stronie  internetowej  Organizatora:
https://sp97wroclaw.pl/

4.  Udział  w konkursie  równoznaczny jest  z  zaakceptowaniem Regulaminu konkursu i  Klauzuli
informacyjnej dotyczącej danych osobowych.

5. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.

6. Prace zgłoszone do konkursu stają się własnością Organizatora i mogą być wykorzystane m.in. 
w celach promocyjnych Szkoły Podstawowej nr 97 im. Jana Brzechwy we Wrocławiu.

7. Z chwilą zgłoszenia pracy do konkursu, Uczestnik nieodpłatnie przenosi na Organizatora prawo
własności do zgłoszonej pracy konkursowej.

8. Cele konkursu:
- rozwijanie kreatywności, uzdolnień plastycznych oraz wrażliwości artystycznej dzieci,
- promowanie osiągnięć uczniów uzdolnionych plastycznie,
- wzbogacanie warsztatu plastycznego i rozwijanie różnorodnych form i technik plastycznych,
- nawiązanie współpracy z innymi placówkami na terenie Wrocławia.

§ 2.
Warunki uczestnictwa

1. Zadanie konkursowe:
Zainspiruj się postacią Kaczki  Dziwaczki i  stwórz pracę plastyczną przedstawiającą jeden
wizerunek Szalonej Kaczki Dziwaczki. Przykłady: Sportowa Kaczka Dziwaczka / Artystka /
Podróżniczka / Czarodziejka / Fryzjerka / Aptekarka / Kucharka / itp.

2. Konkurs przeprowadzany jest w dwóch kategoriach wiekowych:
-  uczniowie klas I-III szkół podstawowych (publicznych i prywatnych) i pozostałych placówek
znajdujących się na terenie Wrocławia,
- uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych (publicznych i prywatnych) i pozostałych placówek
znajdujących się na terenie Wrocławia.
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3. Każdy Uczestnik konkursu może zgłosić tylko jedną pracę.

4. Pracę konkursową należy wykonać w formacie A4 dowolną techniką plastyczną – malowanie,
wyklejanie, wydzieranie itp. Praca powinna być płaska i nie powinna zawierać materiałów sypkich
i brudzących.

5.  Każdy Uczestnik musi  mieć załączone do pracy konkursowej  wypełnione i  podpisane przez
Rodzica/Opiekuna prawnego wszystkie zgody (Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu).

6. Na odwrocie pracy konkursowej należy przykleić metryczkę (Załącznik nr 2).

7. Załącznik nr 1 i 2 należy wypełnić wyraźnie drukowanymi literami.

8. Dostarczanie prac (osobiście lub pocztą) trwa do 9 grudnia (piątek) 2022 r. włącznie (liczy się
data dotarcia pracy do Organizatora nie data stempla pocztowego). Prosimy o dostarczenie prac
zbiorczo z każdej placówki. Prace należy włożyć do koperty i opisać w poniższy sposób.

Szkoła Podstawowa nr 97 im. Jana Brzechwy we Wrocławiu
ul. Prosta 16
53-509 Wrocław
Konkurs „Nasze spotkania z poezją Jana Brzechwy”

§ 3.
Wybór Laureatów

1. Prace oceni powołana przez Organizatora konkursu Komisja Konkursowa.

2. Prace niezgodne z Regulaminem zostaną wyłączone z konkursu.

3. Podczas oceny prac Komisja Konkursowa będzie rozpatrywała poniższe kryteria:
- spełnienie wymogów formalnych – warunek konieczny,
- kreatywność,
- oryginalność,
- zgodność z tematem,
- estetyka pracy.

§ 4.
Nagrody i ogłoszenie wyników

1. Laureaci otrzymają nagrody i dyplomy, a ich nauczyciele przygotowujący pamiątkowe dyplomy.

2.  Wyniki  konkursu  zostaną  opublikowane  do 16 grudnia  (piątek)  2022  r.  włącznie  na  stronie
internetowej https://sp97wroclaw.pl/ Organizatora konkursu.

3.  Gala  Wręczenia  Nagród  odbędzie  się  21  grudnia  (środa)  2022  r.  o  godz.  13:00  w  Szkole
Podstawowej nr 97 we Wrocławiu. W przypadku braku możliwości pojawienia się na Gali, nagrody
należy odebrać osobiście u Organizatora konkursu.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE!
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