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REGULAMIN VII EDYCJI OGÓLNOPOLSKIEGO  

KONKURSU PLASTYCZNEGO „ZROZUMIEĆ NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ”  

 

Cele konkursu: 

• kształtowanie kreatywnej pełnej tolerancji postawy wobec niepełnosprawności, 

• kształtowanie postawy twórczej dzieci i młodzieży, 

• przybliżeń zagadnień dotyczących niepełnosprawności takich, jak: integracja, 

tolerancja, równość. 

 

Formy prezentacji oraz warunki uczestnictwa: 

1. Każdy autor może nadesłać jedną pracę plastyczną formatu A4 lub A3, wykonaną 

samodzielnie. 

2. Prace plastyczne powinny być wykonane dowolną techniką malarską lub rysunkową (olej, 

akryl, tempera, plakatówka, akwarela, pastel, techniki łączone, batik, tusze, pisaki, kredki, 

itp.).  

3. Uczestnikami konkursu mogą być dzieci i młodzież w wieku 6-18 lat. 

4. Prace powinny być szczegółowo i czytelnie opisane.  

5. Prace zrolowane, zniszczone w wyniku niewłaściwego opakowania, nadesłane  

po terminie,  oraz niezgodne z regulaminem nie będą oceniane. 

6. Warunkiem udziału w konkursie jest zgłoszenie deklaracji stanowiącej załącznik do 

niniejszego regulaminu. Deklarację i zgodę rodzica/opiekuna prawnego można pobrać ze 

strony internetowej: http://goczalkowicestokrotka.szkola.pl/szkola/ 

 

Kryteria oceny prac: 

1. Prace zostaną oceniane w czterech kategoriach wiekowych: 

• Grupa 1: klasy I-III Szkoły Podstawowej 

• Grupa 2: klasy IV-VI Szkoły Podstawowej 

• Grupa 3: klasy VII-VIII Szkoły Podstawowej i klasy Szkoły Ponadpodstawowej 

 

 

http://goczalkowicestokrotka.szkola.pl/szkola/


2. Przy ocenie brane będą pod uwagę: 

• twórcza pomysłowość i wyobraźnia oraz zgodność w zakresie tematu, 

• widoczna samodzielność wykonania pracy plastycznej przez dzieci, 

• wysiłek włożony w pracę (w tym zaznaczona w zgłoszeniu ewentualna niepełnosprawność 

uczestnika), 

• walory artystyczne, m.in. kompozycja, kolorystyka, technika wykonania. 

3. Komisja konkursowa dokona oceny i zdecyduje o zakwalifikowaniu prac do wystawy 

pokonkursowej i przyznaniu nagród. Decyzje komisji konkursowej są ostateczne i nie 

podlegają odwołaniu. 

 

Terminy: 

1. Prace w opakowaniach uniemożliwiających zniszczenie należy składać lub nadsyłać              

w terminie do 12 listopada 2021 roku na adres Organizatora: Zespołu Szkół Specjalnych przy 

Uzdrowisku Sp. z o.o., ul Uzdrowiskowa 49, 43-230 Goczałkowice-Zdrój. 

2. W wypadku nadsyłania prac konkursowych przesyłką pocztową, lub kurierską                            

o zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego. 

3. O wynikach zostaną powiadomieni wyłącznie laureaci konkursu od 30 listopada 2021 roku. 

Wyniki konkursu zostaną również opublikowane na stronie internetowej szkoły: 

http://goczalkowicestokrotka.szkola.pl 

4. Organizator zastrzega sobie prawo powiadamiania laureatów wyłącznie na podany                

w kwestionariuszu zgłoszeniowym numer telefonu kontaktowego. 

5. Uroczyste rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 3 grudnia 2021 roku w ramach 

Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych oraz wystawą pokonkursową  

w Muzeum Regionalnym Goczałkowic-Zdroju w zależności od sytuacji epidemiologicznej. 

 

Uwagi końcowe: 

1. Przystępując do konkursu, uczestnik wyraża zgodę na: 

a. przetwarzanie przez Organizatora jego danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia 

konkursu i realizacji jego celów, na warunkach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 

1997 r. o ochronie danych osobowych, 

b. nieodpłatną publikację (prezentowanie publicznie w dowolny sposób, w tym m.in.  

w Internecie) pracy konkursowej uczestnika, jego wizerunku, imienia, nazwiska, informacji 

o miejscowości, w której mieszka i/lub o szkole, do której uczęszcza,  

w ramach promocji konkursu oraz działalności Organizatora. 

2. Odmowa dostarczenia dokumentów wymaganych w Regulaminie skutkuje odrzuceniem 

zgłoszonej pracy konkursowej.  

3. Nadesłanie prac jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo zachowania prac konkursowych. 

http://goczalkowicestokrotka.szkola.pl/

