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Regulamin Konkursu Plastycznego 

“Zdarzyło się w Halinowie. Wczoraj, dziś, jutro …” 

 

I. USTALENIA WSTĘPNE 

 

1. Organizatorem konkursu jest: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Halinowie, ul. Okuniewska 115. 

2. Cele konkursu: 

• rozbudzanie twórczości artystycznej wśród dzieci, uczniów i absolwentów Przedszkola 

i Szkoły w Halinowie,  

• stworzenie możliwości promowania talentu poprzez wydanie prac we wspólnej 

publikacji, 

• plastyczne przedstawienie historii, teraźniejszości i przyszłości Szkoły w Halinowie, 

• kreatywne uczestnictwo w obchodach 100-lecia Szkoły w Halinowie. 

3. Autorzy trzech najlepszych prac otrzymają nagrody – niespodzianki, natomiast autorzy 

ciekawych, oryginalnych prac - wyróżnienia. 

4. Nagrodzone prace zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły oraz w książce wydanej 

przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Halinowie pt.: „Zdarzyło się w Halinowie. Wczoraj, dziś, 

jutro…” 

5. Wszystkie prace konkursowe zostaną wyeksponowane na terenie Zespołu Szkolno- 

Przedszkolnego w Halinowie.  

6.  Organizator zastrzega sobie prawa do: 

a) wprowadzania zmian w regulaminie konkursu, 

b) odstąpienia od organizowania konkursu bez podania przyczyny, 

c) nierozstrzygnięcia konkursu w przypadku zbyt małej ilości nadesłanych prac,  

d) rozstrzygania w kwestiach nieuregulowanych postanowieniami regulaminu. 

 

II. ZASADY KONKURSU, DOSTARCZENIE PRAC, NAGRODY 

 

1. Konkurs odbywa się w terminie od 15.05.2021 r.  do 20.06.2021 r.  

2. Ostateczny termin dostarczania prac to 18.06.2021 r., godzina 14.00. 

3. Prace konkursowe będą oceniane w następujących kategoriach: 

•  Przedszkole 

•  Klasy 1-3,  

•  Klasy 4-8, 

•  Absolwenci              

Nagrodzone zostaną trzy najlepsze prace w każdej kategorii. Dodatkowo dla ciekawych i oryginalnych 

prac przewidziane są wyróżnienia.  

4. Do konkursu przyjmowane są prace, które spełniają warunki:  

a) płaska praca plastyczna - wykonana w poziomie w technice dowolnej, 

b) format pracy A3 (brystol lub blok techniczny),  

c) temat pracy związany  ze Szkołą w Halinowie - przeszłością, teraźniejszością 

lub przyszłością, 
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d) podpisana przez autora praca złożona jest w sekretariacie ZSP w Halinowie  w  budynku  

A lub w budynku  C, a także wersja elektroniczna pracy (zdjęcie w formacie JPG) 

wysłane jest  na adres e - mail: ksiazkazsphalinow@wp.pl jako załącznik.  

5. Każdy z uczestników może dostarczyć tylko jedną pracę.  

6. Złamanie postanowień regulaminu wiąże się z dyskwalifikacją nadesłanej pracy. 

 

III. SPOSÓB OCENY PRAC, SKŁAD JURY.  

 

1. Prace oceniane będą przez członków jury powołanych przez Dyrektora ZSP w Halinowie. 

2. Kryteria oceny prac: wartość merytoryczna oraz zgodność z tematyką konkursu, estetyka pracy, 

oryginalność. 

3. Proces oceniania prac jest tajny. 

4. Oficjalne rozstrzygnięcie konkursu nastąpi podczas obchodów 100-lecia Szkoły w Halinowie. 

5. Laureaci otrzymają zaproszenie na oficjalną uroczystość rozdania nagród. 

 

IV. POLITYKA PRYWATNOŚCI 

 

1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest podanie prawdziwych danych osobowych:  

imię i nazwisko autora, kategoria, telefon kontaktowy.  

2. Złożenie pracy konkursowej jest równoznaczne ze zgodą na wykorzystanie  danych osobowych 

i wizerunku do celów konkursu oraz zgodą na publikacje pracy w książce „Zdarzyło się...” 

3. Organizator gwarantuje autorowi prawo wglądu do jego danych osobowych, a także możliwość 

ich poprawienia. 
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