
GMINNY  KONKURS  PLASTYCZNY 

,,OKŁADKA MOJEJ ULUBIONEJ KSIĄŻKI” 

REGULAMIN 
 

Organizator : Gmina Marklowice i Szkoła Podstawowa nr 2 im. Kornela 

                        Makuszyńskiego w Marklowicach 
 

Cele :  
 

 Propagowanie czytelnictwa wśród uczniów 

 Rozwijanie wyobraźni oraz pobudzenie aktywności twórczej. 

 Rozwijanie wrażliwości estetycznej. 

 Stworzenie płaszczyzny do prezentacji własnych dokonań twórczych. 

 Promowanie i prezentacja twórczości plastycznej dzieci inspirowanej literaturą. 
 

Adresat:  
Konkurs kierowany jest do: 
 - uczniów klas I – III Szkoły Podstawowej nr 2 im. Adama Mickiewicz  

- uczniów klas I – III  Szkoły Podstawowej nr 1 im. Kornela Makuszyńskiego 

  W Marklowicach 
 

Kategoria 
- uczniowie klas I 

- uczniowie klas II 

- uczniowie klas III 
 

Wymagania: 

 Technika dowolna, format pracy max A3 

 Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu 1 pracę plastyczną.  

 Praca powinna być na odwrocie podpisana imieniem i nazwiskiem autora. 

 Autorem pracy musi być jedna osoba. 
 

Warunki uczestnictwa i terminy: 
 

 Termin oddania prac: 12 listopad 2021r.  

 Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników na stronie szkoły 25 listopada 

2021r.  
 

Ocena jury i nagrody: 

 Komisja oceni prace biorąc pod uwagę następujące kryteria: 

o samodzielność wykonania pracy, 

o pomysłowość, oryginalne ujęcie tematu, 

o estetyka wykonania, 

o w każdej kategorii zostaną przyznane 3 miejsca oraz 2 wyróżnienia 
 

  Nagrodzone prace wezmą udział w wystawie pokonkursowej, 
 

Postanowienia końcowe:  

 Uczestnicy konkursu oddając prace, akceptują regulamin i wyrażają zgodę                           

na przetwarzanie danych osobowych oraz publikację przez organizatora swoich prac.  
 

Szczegółowych informacji w sprawie uczestnictwa w konkursie udziela: 

 

Pani Agnieszka Marczykowska, tel.: 888 700 805 

 

 



Zgoda 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka  

……………………………………………………….  
imię i nazwisko dziecka  
 

przez Szkołę Podstawową nr 2  im. Kornela Makuszyńskiego  w Marklowicach  

ul. Wiosny Ludów 78, 44-321 Marklowice organizatora konkursu  „Okładka mojej ulubionej 

książki” zgodnie z ustawą z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 Nr 

101, poz.926 ze zm.) Jednocześnie oświadczam, że cel przetwarzania moich danych 

osobowych jest mi znany i jestem świadomy (a) faktu, że przysługuje mi prawo do treści 

moich danych osobowych oraz ich poprawiania, jak również prawo żądania zaprzestania ich 

przetwarzania.  

Wyrażam zgodę na publikowanie imienia i nazwiska laureatów konkursu, zdjęć z konkursu  

na stronie internetowej, oraz  na użytkowanych przez Szkołę Podstawową nr 2 im. Kornela 

Makuszyńskiego  w Marklowicach platformach społecznościowych (m.in. Facebook szkolny) 

 

…………………………………..  
data i podpis rodzica 

 

 

 

 

 


