
    

 

 

 

 

 

SZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY    
 

„Jestem ilustratorem bajki”  
 

 
 

 

REGULAMIN 
 

 

ORGANIZATORZY 

 Samorząd Uczniowski, biblioteka i nauczyciele plastyki Szkoły Podstawowej nr 4 im. Henryka 

Sienkiewicza w Grajewie  

 

CELE KONKURSU   

 zaakcentowanie obchodów Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych, 

 rozwijanie wyobraźni twórczej i umiejętności plastycznych uczniów inspirowanych literaturą,  

 kształtowanie poczucia estetyki,  

 propagowanie zasad zdrowego współzawodnictwa. 

 

ZASADY UCZESTNICTWA    

1. Konkurs adresowany jest do uczniów klas IV-VIII Szkoły Podstawowej nr 4 im. H. Sienkiewicza                        

w Grajewie.   

2. Zadaniem każdego uczestnika konkursu jest: 
a) przeczytanie tekstów bajek nagrodzonych w Szkolnym Konkursie Literackim „Opowiem Ci   

    bajkę…” opublikowanych pod niniejszym regulaminem na stronie internetowej szkoły: 
 

 „Pies w kapeluszu” – autor Antoni Wasilewski kl. IV b  

 „Historia, której nie słyszałeś” -  autorka Zofia Lewczuk kl. V a  

 „Pimpek, dzielny piesek” – autor Szymon Modzelewski kl. IV b  

 „Magia wyobraźni” – autorka Eliza Żbikowska kl. IV b  

 „Przygoda małego misia” – autor Andrzej Tyszkiewicz kl. IV b  



 

 „Krótka bajka o piłkarzu” – autor Krystian Kwiesielewicz kl. IV b  

 „Wróżka” – autor Piotr Korycki kl. IV b  

      

    b) wybranie jednej bajki i wykonanie jednej ilustracji do jej treści.   

   
3.  Format pracy – A 4, technika dowolna.  

 

4. Pracę plastyczną wraz z metryczką (załącznik nr 1) kartą zgłoszenia (załącznik nr 2) i oświadczeniem  

rodziców/opiekunów prawnych dziecka (załącznik nr 3) należy przesłać w FORMIE ZDJĘĆ w terminie 

do 9 grudnia 2020 r. włącznie do swoich nauczycieli plastyki na adresy: 

 

annamaleszewska@gmail.com, 

dusia_933@o2.pl, 

a następnie na adres: lipie@o2.pl 

 

5. Prace plastyczne w formie papierowej należy ZACHOWAĆ w domu – po rozstrzygnięciu konkursu 

Organizatorzy poproszą uczniów nagrodzonych o ich dostarczenie do szkoły. 

WYŁONIENIE LAUREATÓW 

1. Prace konkursowe oceni niezależna komisja powołana przez Organizatorów.                   
 

KRYTERIA OCENY PRAC KONKURSOWYCH   

1. Prace plastyczne będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych: 

a) klasy IV - VI, 

b) klasy VII – VIII. 

2. Podczas oceny prac pod uwagę będą brane następujące elementy: zgodność pracy z tematem 

konkursu, pomysłowość i estetyka wykonania.    

3. Prace nie spełniające kryteriów zamieszczonych w niniejszym Regulaminie nie zostaną 

dopuszczone do konkursu. 
 

NAGRODY 

1. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody, szóstki z plastyki oraz publikacja pracy plastycznej                                        

z zachowaniem praw autorskich na stronie internetowej szkoły i w specjalnie wydanym tomiku 

TWÓRCZOŚCI UCZNIOWSKIEJ. 

2. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone  16 grudnia 2020 r. na stronie internetowej sp4.grajewo.com    

 

 PRAWA AUTORSKIE, ZWROT PRAC, OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH  

1. Przekazane na Konkurs prace nie podlegają zwróceniu i pozostają u Organizatorów.     

 

IX UWAGI KOŃCOWE  

1. Prace nieopisane, bez metryczki, karty zgłoszenia i oświadczeń nie będą brane pod uwagę. 

    2. Dostarczenie pracy jest równoznaczne z oświadczeniem, że uczestnik jest jej autorem, akceptuje  

         regulamin, wyraża  zgodę na przetwarzanie danych osobowych i publikację wizerunku  do celów  

         związanych z organizacją i promocją konkursu.   

 

 

ZAPRASZAMY 
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Załącznik nr 1 
do Regulaminu Szkolnego Konkursu Plastycznego   

 „Jestem ilustratorem bajki”    

 

Szkolny Konkurs Plastyczny  
 „Jestem ilustratorem bajki”   

METRYCZKA  

 
Tytuł bajki, do której wykonano 
ilustrację 

 

 
Imię i nazwisko ucznia (autora pracy 
plastycznej), klasa 
 

 

Imię i nazwisko nauczyciela-opiekuna  

 
 

 
Załącznik nr 2 

do Regulaminu Szkolnego Konkursu Plastycznego   
 „Jestem ilustratorem bajki”    

 

KARTA ZGŁOSZENIA 
UCZESTNIKA WYPEŁNIANA PRZEZ NAUCZYCIELA 

Szkolny Konkurs Plastyczny „Jestem ilustratorem bajki”   
Grajewo 2020 

 
1. Tytuł bajki, do której wykonano ilustrację 

................................................................................................................................................................................. 

2. Imię i nazwisko ucznia - autora pracy plastycznej, klasa 
 

....................................................................................................................................................................... 

3. Imię i nazwisko nauczyciela-opiekuna: 
 

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

* Oświadczenie  

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby organizacji                     

i promocji Szkolnego Konkursu Plastycznego „Jestem ilustratorem bajki”. Oświadczam, 

że zapoznałam się z Regulaminem w/w konkursu. 

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

(data i podpis czytelny nauczyciela) 

 

 



Załącznik nr 3 
do Regulaminu Szkolnego Konkursu Plastycznego   

 „Jestem ilustratorem bajki”    
  

OŚWIADCZENIE WYPEŁNIANE PRZEZ RODZICA/PRAWNEGO OPIEKUNA  
DZIECKA BIORĄCEGO UDZIAŁ 

w Szkolnym Konkursie Plastycznym „Jestem ilustratorem bajki”   
o zgodzie na udział dziecka w konkursie, o nieodpłatnym przeniesieniu majątkowych praw autorskich                   
na Organizatorów konkursu oraz o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych 

Grajewo 2020 

 
 Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka (imię i nazwisko) ……………………………………………………………………. 
……………………………………………………………..…………… w Szkolnym Konkursie Plastycznym „Jestem 
ilustratorem bajki”, którego organizatorami są Samorząd Uczniowski, biblioteka i nauczyciele plastyki  
Szkoły Podstawowej nr 4 im. Henryka Sienkiewicza w Grajewie. Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem 
się z Regulaminem w/w konkursu. 
  Jako opiekun prawny autora pracy konkursowej wykonanej przez (imię i nazwisko uczestnika)……………… 
……….…………………………………………………………………………………….……..………..,  oświadczam, że jestem 
uprawniony do przeniesienia majątkowych praw autorskich do pracy w zakresie wskazanym w niniejszym 
oświadczeniu. 
    Jako opiekun prawny przenoszę nieodpłatnie (w momencie podpisania oświadczenia)                                           
na Organizatorów konkursu - autorskie prawa majątkowe do pracy plastycznej w zakresie: 
 
a) utrwalania i zwielokrotniania pracy plastycznej w części lub w całości, tj. wytwarzania egzemplarzy 
pracy bez względu na zastosowaną technikę (w tym technikę drukarską, reprograficzną, zapisu 
magnetycznego oraz cyfrową), liczbę i wielkość nakładu, 
b) obrotu oryginałem pracy plastycznej albo jej egzemplarzami, tj. wprowadzania do obrotu, najmu, 
użyczenia oryginału lub jego egzemplarzy, publicznego udostępniania pracy, rozpowszechniania, 
wystawiania, wyświetlania również w formie cyfrowej lub drogą elektroniczną, wykorzystania pracy                   
w części lub w całości w wydawnictwie książkowym, kalendarzu wielo- lub jednoplanszowym, 
publikacjach elektronicznych, 
c) praw pokrewnych z zastrzeżeniem obowiązku ujawnienia nazwiska autora, do czego Organizatorzy 
są upoważnieni. 
   Jako rodzic/opiekun prawny autora pracy plastycznej oświadczam, że praca jest autorstwa mojego 
podopiecznego i że w związku z wykonaniem pracy i przeniesieniem majątkowych praw autorskich i praw 
zależnych na Organizatorów konkursu nie naruszam w żaden sposób praw osób trzecich. 
    Jako rodzic/opiekun prawny autora pracy plastycznej wyrażam zgodę na przetwarzanie danych 
osobowych mojego podopiecznego dla potrzeb niezbędnych do realizacji przedmiotowego konkursu                      
w zakresie wyłonienia zwycięzcy i przyznania nagrody, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych                           
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 
 

Akceptuję regulamin - …………………………………………………………………………………………………………………………. 

                                                       Data i czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna ucznia 

 


