
Regulamin konkursu plastycznego pt. „Bocian” 

 

 

 

 

Cel konkursu 

1. Celem konkursu jest rozwijanie zdolności plastycznych dzieci poprzez inspirację bocianem 

białym i przyrodą terenów, na których ptak ten występuje. 

2. Zachęcając do udziału w konkursie chcemy zwrócić uwagę na różnorodność gatunków łąk, 

pastwisk, oczek wodnych, mokradeł itp. stanowiących bocianie żerowiska. 

 

Uczestnicy konkursu 

1. Konkurs adresowany jest do uczniów klas I - III z białostockich szkół podstawowych 

 

Wymagania dotyczące prac konkursowych 
1. Format prac dowolny. 

2. Prace mogą być wykonane dowolną techniką (farby, kredki, ołówek, materiał, bibuła, 

papier, włóczka itp., z tym, że muszą być płaskie, nie będą przyjmowane prace przestrzenne, 

makiety, rzeźby itp.) 

3. Bardzo ważne jest czytelne podpisanie pracy. Na jej odwrocie lub na dołączonej kartce 

należy umieścić następujące dane: imię, nazwisko oraz wiek autora pracy, nawę i adres 

szkoły, imię i nazwisko nauczyciela pod kierunkiem którego powstała praca. 

4. Do pracy należy dołączyć zgodę na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 1) 

 

Kryteria oceny 

 Przy ocenie prac konkursowych będą brane pod uwagę walory artystyczne (kolorystyka, 

kompozycja, estetyka itp.), oryginalność, zgodność z tematem konkursu. 

 

 



 

Terminy 
1. Prace konkursowe należy nadsyłać (lub dostarczyć) do 28 maja 2021 roku na adres 

organizatora konkursu: 

Prywatna Szkołą Podstawowa Informatyczno – Językowa z Oddziałami Dwujęzycznymi 

Ul. Kraszewskiego 33 

15 – 024 Białystok 

Z dopiskiem – Konkurs Bocian 

2. Ogłoszenie wyników nastąpi 31 maja 2021 roku na stronie internetowej 

www.psp.bialystok.pl oraz na facebooku szkoły: https://www.facebook.com/PsPIJ 

 Laureaci konkursu oraz osoby wyróżnione zostaną poinformowani o wynikach konkursu 

pocztą lub mailem. 

 

Informacje dodatkowe 

1. Nie ma ograniczeń co do liczby prac nadsyłanych przez jedną placówkę. 

2. Przesłane prace przechodzą na własność organizatorów. Organizatorzy zastrzegają sobie 

prawo do nieodpłatnego wykorzystania prac konkursowych w Internecie z podaniem imion i 

nazwisk autorów. 

3. Organizatorzy konkursu nie są zobowiązani do zwrotu nadesłanych na konkurs prac. 

4. Dane uczestników zostaną wykorzystane przez organizatorów wyłącznie w celach 

przeprowadzenia i promocji konkursu. 

5. W sytuacjach nieobjętych niniejszym regulaminem rozstrzygają organizatorzy 

konkursu. 

 

 

  

http://www.psp.bialystok.pl/
https://www.facebook.com/PsPIJ


Załącznik nr 1 

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH  

NA POTRZEBY KONKURSU 

Działając jako opiekun prawny ucznia, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz na 

podstawie art. 81 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, niniejszym wyrażam 

zgodę na przetwarzanie danych osobowych ucznia w celach organizacji i przeprowadzenia 

konkursu oraz udostępnienia informacji o wynikach konkursu. Zgoda obejmuje zgodę na 

rozpowszechnianie i wykorzystywanie imienia i nazwiska, wieku przez placówkę oświatową 

w celach promocyjnych, informacyjnych, kulturalnych, edukacyjnych i innych związanych z 

organizowanym przez placówkę konkursem. 

 

 

Imię i nazwisko uczestnika konkursu 

 

 

 

Wiek 

 

 

 

 Nazwa i adres placówki 

 

 

 

Imię i nazwisko nauczyciela pod kierunkiem którego 

powstała praca 

 

 

 

 

 

 

Data:………………………… 

 

 

Podpis rodzica/opiekuna …………………………………… 


