
REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO ,,IMPRESJE W KOLORZE BLUE III” 

zorganizowanego z okazji Światowego Dnia Świadomości Autyzmu 

 

Kolor niebieski jest kolorem autyzmu, dlatego ,, Impresje w kolorze blue” 

 

I. Organizator Konkursu: 

Szkoła Podstawowa Nr 14 we Włocławku.  

Koordynatorami są nauczyciele wspomagający. 

II. Cele konkursu: 

 Zachęcenie uczniów do zainteresowania się tematyką związaną z zagadnieniem autyzmu. 

 Rozwój umiejętności plastycznych wśród dzieci. 

 Kształtowanie wyobraźni uczniów poprzez prace plastyczne. 

 Nauka wyrażania swoich przemyśleń i odczuć w różny sposób. 

 

III. Warunki uczestnictwa 

Uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 14 w Włocławku w dwóch kategoriach wiekowych: 

 uczniowie klas I - III, 

 uczniowie klas IV- VIII. 

Każdy uczestnik może przygotować jedną pracę. 

Prace konkursowe powinny być oryginalnymi dziełami Uczestników. 

Prace powinny być wykonane w dowolnych technikach plastycznych: rysunkowo-graficzne, 

malarskie, przestrzenne, płaskie.   

Praca plastyczna powinna być opisana według poniższego wzoru: 

Imię i nazwisko uczestnika, klasa. 

Pracę należy złożyć do 25 marca 2021 roku. Uczniowie klas 1-3 dostarczają pracę do pani 

Aleksandry Ogrodowskiej – Bucikiewicz. Uczniowie klas 4-8 przesyłają zdjęcie swojej pracy na adres 

mailowy: monjan25@wp.pl 

Udział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem praw autorskich na wykorzystanie 

prac w celach promocyjnych konkursu. 

Osoby składające pracę konkursową wyrażają zgodę na przetwarzanie przez organizatora konkursu 

swoich danych osobowych (Ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych; tekst 

jednolity: Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm). 

Prace zgłoszone do konkursu nie będą zwracane autorom. 

Prace niespełniające zasad uczestnictwa nie będą podlegały ocenie konkursowej. 

 

IV. Ocena prac konkursowych 

O wyłonieniu laureatów konkursu zdecyduje jury powołane przez organizatora. 

Jury pod uwagę weźmie: 

 umiejętność doboru tematu pracy, 

 jakość wykonania, 

 samodzielność, 

 oryginalność. 

Decyzje komisji konkursowej są ostateczne. 

 



V. Ogłoszenie wyników konkursu 

1. Laureaci konkursu zostaną poinformowani  w terminie do 02.04 2021 roku. 

2. Prace Uczestników będą prezentowane na wystawie pokonkursowej w Szkole Podstawowej nr 14 

we Włocławku podczas obchodów Dnia Świadomości Autyzmu. 

3. Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się podczas  szkolnych obchodów Dnia Świadomości 

Autyzmu . 

4. Koszty przygotowania oraz złożenia pracy konkursowej wnosi wyłącznie uczestnik konkursu.  

 

VI. Nagrody 

1. Organizator przyzna nagrody rzeczowe. Nagrodzone zostaną trzy pierwsze miejsca w każdej  

z kategorii wiekowej. Dopuszcza się również przyznanie wyróżnień i nagród specjalnych. 

Szczegółowych informacji udzielają:  

mgr Monika Januszewska, mgr Danuta Żydowo, mgr Aleksandra Ogrodowska- Bucikiewicz. 


