
REGULAMIN I WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO 

,,MOJE DRZEWKO BOŻONARODZENIOWE” 

DLA UCZNIÓW KLAS I SP 

Organizator: Szkoła Podstawowa nr 48 w Gdańsku, 80-462 Gdańsk,                            

ul. Burzyńskiego 10, tel./fax 58 346 96 48 

Koordynator konkursu - Magdalena Kosater, tel. 696082490,  

mail: magkosa18@edu.gdansk.pl 

Nauczyciele: Magdalena Kosater, Anna Bugajna, Małgorzata Finik, Aleksandra 

Drath 

1. Adresat: konkurs skierowany jest do uczniów klas I szkół podstawowych 

województwa pomorskiego. 

2.  Cele konkursu: 

1.Kształtowanie wyobraźni uczniów poprzez prace plastyczne;                                                                                  

2. Rozwijanie zainteresowań różnorodnymi technikami plastycznymi;                                                                         

3. Zachęcenie uczniów do aktywnego udziału w konkursie;                                                                                         

4. Kultywowanie tradycji świąt bożonarodzeniowych ;                                                                                                                 

5. Rozwijanie własnej wyobraźni i oryginalności pomysłów;                                                      

6. Rozbudzenie ekspresji plastycznej dzieci. 

3. Regulamin konkursu szkolnego: 

a. Praca konkursowa powinna spełniać następujące kryteria: 

 temat pracy konkursowej- prace mogą przedstawiać artystyczne wizje 

autorów z zachowaniem tematyki konkursu, 

 rozmiar i technika- wykonanie pracy w formacie A3, techniką płaską, 

 praca powinna być wykonana samodzielnie przez pojedynczego autora. 

b. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu dwie prace zaopatrzone na 

odwrocie w imię, nazwisko, a także dokładną nazwę szkoły. Należy dołączyć 

wypełnioną kartę zgłoszenia (załącznik 1). 

c. Decyzja Komisji jest ostateczna i nie podlega weryfikacji. 

 

 



d. Prace prosimy nadesłać na adres:  

Szkoła Podstawowa nr 48                                                                                                  

ul. Burzyńskiego 10                                                                                                                              

80-462 Gdańsk                                                                                                                                           

z dopiskiem:  konkurs ,,MOJE DRZEWKO BOŻONARODZENIOWE”. 

e. Termin nadesłania prac do 10 grudnia 2021 roku. 

f. podsumowanie wyników i rozesłanie dyplomów nastąpi do dnia                       

22 grudnia 2021 roku. O dokładnym terminie organizator powiadomi 

laureatów i ich szkoły pocztą elektroniczną, telefonicznie bądź faxem. 

g. Prace zgłoszone do konkursu plastycznego nie będą odsyłane do 

uczestników, a tym samym będą stanowiły własność organizatorów. 

h. Przystąpienie do konkursu wiąże się z jednoznacznym wyrażeniem zgody 

prze rodzica/ów na przetwarzanie danych osobowych uczestników, 

niezbędnych do przeprowadzenia konkursu oraz publikowanie wybranych 

prac (bez wypłacania honorariów autorskich) na stronach internetowych             

SP 48 w Gdańsku. 

i. Prace niezgodne z regulaminem lub nadesłane po terminie nie będą brane 

pod uwagę. 

j. W sprawach nieregulowanych niniejszym regulaminem decyduje organizator 

konkursu. 

 

 Zapraszamy do udziału w konkursie 

Magdalena Kosater, Anna Bugajna, 

Małgorzata Finik, Aleksandra Drath 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik nr 1 

KARTA ZGŁOSZENIA DO I WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU 

,, MOJE DRZEWKO BOŻONARODZENIOWE” 

DLA UCZNIÓW KLAS I SP 
 

*prosimy o wypełnienie pismem drukowanym 

 

1. Imię i nazwisko uczestnika ……………………………………………………………………… 

2. Szkoła ……………………………………………………………………………………………………. 

3. Adres szkoły: …………………………………………………………………………………………… 

4. Telefon: ……………………………………………… fax …………………………………………… 

5. E-mail …………………………………………………………………………………………………….. 

6. Imię i nazwisko, tel. kontaktowy, e-mail opiekuna (nauczyciela) uczestnika 

konkursu ………………………………………………………………………………………………. 

Tel. ………………………………………. E-mail …………………………………………………… 

 

Oświadczam, że zapoznałam/łem się z regulaminem konkursu 

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

podpis opiekuna (nauczyciela) uczestnika konkursu 

Wyrażam zgodę na  przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu na 

potrzeby przeprowadzenia Konkursu Plastycznego zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 

roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz 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 (RODO) 

w zakresie koniecznym do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu. 

 

                                                                            

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

data i podpis opiekuna (nauczyciela) uczestnika konkursu 

 


