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Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 144 w Krakowie  
im. Bohaterów Września 1939 

Zaprasza do udziału w Międzyszkolnym Konkursie Plastycznym pod hasłem: 

„Razem raźniej” 
Informacje ogólne: 

1. Organizatorem Konkursu jest Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi 
 nr 144 w Krakowie im. Bohaterów Września 1939  
 

2. Cele konkursu:  
 

 Celem konkursu jest ukazanie wartości akceptacji, szacunku, przyjaźni  
i wzajemnej pomocy. Wszyscy, pomimo różnic, mogą znaleźć wspólny język, 
dać coś od siebie ale też nauczyć się czegoś od innych. Warunkiem jest 
wzajemny szacunek, akceptacja i otwartość. Wspólnie przyjemniej spędza 
się czas: bawi, uczy, zdobywa nowe doświadczenia i odnosi sukcesy. 

 Rozwijanie wyobraźni, wrażliwości estetycznej, zainteresowań 
plastycznych wśród dzieci, doskonalenie umiejętności wyrażania siebie 
przez sztukę, promowanie twórczości dziecięcej. 

 
3. Założenia konkursu: 

Uczestnicy konkursu przygotowują pracę plastyczną, prezentującą jak rozumieją 
temat główny konkursu, czym dla nich jest akceptacja, szacunek, przyjaźń  
i wzajemna pomoc. 
 

4. Uczestnicy konkursu : 
Uczniowie klas IV – VII krakowskich szkół podstawowych. 
 

5. Kryteria oceny jury: 
- zgodność z tematyką konkursu 
- zastosowanie wskazanej techniki plastycznej 
- estetyka wykonania 
- kreatywność 
- walory artystyczne 
 
 



 
 

Regulamin: 

1. Uczestnicy konkursu przygotowują: 
a) pracę plastyczną o formacie A3 na bloku technicznym - technika pracy collage  

2. Prace mają mieć charakter indywidualny, wyklucza się prace zbiorowe. 
3. Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie jedną pracę. Prace zgłoszone na 

konkurs muszą być pracami własnymi, nigdzie nie publikowanymi i nie 
przedstawionymi na innych. konkursach. Zgłoszenie pracy na konkurs jest 
jednoznaczne ze złożeniem deklaracji o tych faktach. 

4. Każda praca powinna być opatrzona kartą informacyjną wg załącznika nr 1. 
5. Do pracy należy dołączyć zgodę na przetwarzanie danych osobowych dziecka wg 

załącznika nr 2 – prace bez tych informacji nie będą oceniane. 
6. Jury konkursu powołane przez organizatora dokona oceny i wybierze najlepsze 

prace, które zostaną nagrodzone. 
7. Każdy uczestnik otrzyma dyplom uczestnictwa dostarczony pocztą.  
8. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnej publikacji prac 

konkursowych (bez roszczeń autorów do praw autorskich) w celu promocji 
konkursu i szkoły. 

9. Prace nie będą zwracane autorom. 
10. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na zastosowanie się 

do niniejszego regulaminu. 
11. Regulamin konkursu i załączniki można pobrać ze strony internetowej naszej 

szkoły: www.sp144.pl. 
12. Termin składania prac: Prace należy dostarczyć do dnia 04.12.1017 r. na adres: 

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 144 w Krakowie  
im. Bohaterów Września 1939, os. Bohaterów Września 13, 31-620 Kraków  
z dopiskiem „Razem raźniej”. Decyduje data stempla pocztowego. 

13. Ogłoszenie wyników konkursu dn. 8.12.2017 r. na stronie internetowej szkoły.  
Wręczenie nagród odbędzie się dn. 14.12.2017r. podczas uroczystych obchodów 
Światowego Dnia Osób Niepełnosprawnych. Zwycięzcy o szczegółach zostaną 
poinformowani telefonicznie. 

14. Dodatkowe informacje odnośnie konkursu można uzyskać pod poniższymi 
numerami telefonów lub poprzez adres e-mail: sp144samorzad@onet.pl 

Organizatorzy: 
Renata Dziedzic tel. 604 756 530 

Joanna Jurek tel. 691 859 866 

 

 

 

 



 

 

Załącznik 1 

Karta informacyjna (należy ją przykleić na odwrocie pracy plastycznej).  

Prosimy o czytelne wypełnienie drukowanymi literami. 

 
Konkurs Plastyczny „Razem raźniej” 

 
Dane autora pracy 

Imię  
Nazwisko  

Wiek, klasa  
Dane szkoły 

Nazwa  
Tel. kontaktowy  

Dane nauczyciela 
Imię i nazwisko  
Tel. kontaktowy  

E-mail  
 

 

Załącznik 2 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dziecka – uczestnika konkursu przez 
Organizatora na potrzeby Konkursu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych 

z dn.29.08.1997r. (Dz.U. Nr 133, poz.833 z późn. zm.) 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Podpis rodzica, opiekuna prawnego 

 

 

 

 

 


