
REGULAMIN 

Konkursu plastycznego  

"Mrówki" 

§ 1  

Organizator konkursu  

1. Organizatorem konkursu jest Liga Ochrony Przyrody przy Szkole Podstawowej nr 2 im. T. 

Kościuszki w Łęcznej- 

§ 2  

Cel konkursu  

Celem konkursu jest: 

 rozwijanie zainteresowań przyrodniczych  wśród dzieci i młodzieży, 

 popularyzację wiedzy i świadomości o zwierzętach 

  rozwijanie i doskonalenie możliwości twórczych dzieci poprzez działania plastyczne 

 budzenie zainteresowania różnymi technikami plastycznymi,  

 prezentacja i popularyzacja dziecięcej twórczości plastycznej, kształtowanie 

wrażliwości dzieci i  wzmacnianie ich wiary we własne możliwości. 

§ 3  

Przedmiot konkursu  

1. Przedmiotem konkursu jest praca plastyczna przedstawiająca mrówki . 

§ 4  

Uczestnicy konkursu  

1.Konkurs plastyczny „MRÓWKI „ skierowany jest do dzieci uczęszczających do Szkoły 

Podstawowej nr 2 im. T. Kościuszki w Łęcznej  do klas 0 – VI. 

§ 5  

Zasady udziału w konkursie  

1. Udział w konkursie jest dobrowolny. 

2. Prace mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną. 

3. Format pracy: A-3 ,A-4 , praca wielkoformatowa lub praca przestrzenna. 

4. Prace wykonują samodzielnie dzieci . 



5. Prace powinny być opatrzone na odwrocie metryczką zawierającą: imię i nazwisko dziecka 

i  klasę, do której uczęszcza dziecko. 

6. Prace przekazane na konkurs nie będą zwracane autorom. 

7.Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 2 w 

Łęcznej. 

8. Zgłoszenie prac na konkurs uważane będzie za uznanie warunków regulaminu, wyrażenie 

zgody na publikowanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 28.08.1997 o ochronie 

danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883) oraz przeniesienie praw autorskich w całości na 

Ligę Ochrony Przyrody działającą przy SP nr 2 w Łęcznej 

9. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich do nich 

na rzecz organizatora (art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawach autorskich i prawach 

pokrewnych, Dz. U. z 1994r., Nr 24, poz. 83) oraz do publikacji na stronie internetowej i 

prezentacji na stacjonarnej wystawie. 

10. Dane osobowe uczestników będą wykorzystane wyłącznie w celu wyłonienia 

zwycięzców. Podanie danych osobowych przez uczestnika i reprezentowaną przez niego 

instytucję jest wyrażeniem zgody na opublikowanie jego nazwiska w Internecie i wystawie na 

terenie Szkoły Podstawowej nr 2 w Łęcznej. 

§ 6  

1. Prace, które nie będą spełniały kryteriów przedstawionych w Regulaminie nie zostaną 

zakwalifikowane do konkursu.  

2. Do oceny złożonych prac zostanie powołane Jury. Jury przyzna najlepszym pracom 

nagrody i wyróżnienia. Jedna osoba może zdobyć tylko jedną nagrodę w ramach całego 

konkursu. 

3. Przy ocenie prac uwzględnia się:  

a) zgodność z tematem 

b) pomysłowość  

c) jakość techniczną i poziom estetyczny prac 

d) walory artystyczne 

e) inwencję twórczą  

 

 

 



§ 7  

Terminarz  

1. Konkurs zostaje ogłoszony z dniem 03.01.2019 r. 

2. Prace konkursowe  należy składać do 16.01.2019 r.  u do sali nr 105 

3. Prace dostarczone po terminie nie będą brały udziału w konkursie.  

4. Rozstrzygnięcie konkursu i ocena prac nastąpi w dniach do 08.02.2019r. 

5. Wręczenie nagród nastąpi 04 marca 2019 r. w SP nr 2 w Łęcznej.  

Nagrodzone prace będą prezentowane na wystawie pokonkursowej w dniach 18.01-

28.02.2019r. w  Szkole Podstawowej nr 2 w Łęcznej. 

 § 8   

We wszystkich sprawach nie uregulowanych Regulaminem decyduje organizator konkursu i 

Jury i do w. w osób należy ostateczna interpretacja Regulaminu.  

  

 

 


