
Regulamin  Szkolnego Konkursu Plastycznego  „Chodź pomaluj mój świat” 
organizowanego z okazji Dnia Osób Niepełnosprawnych. 

  
                                                                        § 1  
  
Cele konkursu:   
poszerzanie świadomości środowiska lokalnego na temat osób niepełnosprawnych, ich praw, 
potrzeb i możliwości.   
 
                                                                        § 2   
 
 
Organizator:  
organizatorem konkursu jest Zespół Nauczycieli Wspierających, a koordynatami: Agnieszka 
Pytlewicz, Joanna Lewkowicz. 
 
  
                                                                        § 3  
  
Uczestnicy konkursu:  
uczestnikami konkursu mogą być uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Brwinowie 
ul. Żwirowa 16. 
 
 
                                                                        § 4  
  
Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wykonanie pracy plastycznej pt. „Chodź pomaluj 
mój świat” w odniesieniu do funkcjonowania osób niepełnosprawnych w środowisku lokalnym. 
Termin oddania prac : 1.12.2020r. 
 
 
1. Każdy uczestnik może być autorem tylko jednej pracy konkursowej. Klasy 0 przesyłają 
zdjęcie pracy grupowej. 
 
 
2. Praca konkursowa nie może być wcześniej nagrodzona, publikowana i nie może naruszać 
praw autorskich osób trzecich. Zgłoszenie pracy do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją 
warunków niniejszego regulaminu i oświadczeniem, że prace zgłoszone na konkurs zostały 
wykonane osobiście.  
 
3. Przystąpienie uczestników do konkursu oznacza wyrażenie przez nich zgody na 
wykorzystanie ich nazwisk w akcjach informacyjnych, reklamowych i promocyjnych 
związanych z niniejszym konkursem. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie 
ich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji konkursu zgodnie z ustawą z dnia 
29. 08. 97r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883. z późn. zm.).   
 
4. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków niniejszego 
regulaminu i jednocześnie oświadczeniem, że wykorzystane do pracy zdjęcia i inne materiały 
nie naruszają praw autorskich. 
 



                                                                        § 5  
Technika i forma prac:  
Technika dowolna, format pracy A3, w przypadku oddziałów zero format co najmniej A2. 
                                                                       
 
 
                                                                         § 6  
 
Kryteria oceny:  
a) samodzielność 
a) estetyka pracy 
b) oryginalność 
c) stopień trudności 
d) jakość wykonania. 
 
                                                                        § 7  
 
Zdjęcia prac przesyłamy na poniższe adresy mailowe do dnia 1.12.2020 r.  
Klasy  0-3-j.lewkowicz@zsobrwinow.pl 
Klasy  4-8- a.pytlewicz@zsobrwinow.pl 
Klasy licealne: b.dytkiewicz@zsobrwinow.pl 
 
 
                                                                        § 8  
 
Ocena prac: 
a) Prace będzie oceniać komisja konkursowa w czterech kategoriach: - klasy 0,1-3,4-8 oraz 
liceum. 
 
b) Ogłoszenie wyników nastąpi  3.12.2020 r.  
 
 
                                                                        § 9 
Nagrody:  
1.Organizator konkursu przewiduje przyznanie nagród rzeczowych za 3 najlepsze prace 
w każdej kategorii: 
klasy 1-3 
klasy4-8 
klasy licealne  
oraz w oddziałach „0” słodkiego poczęstunku. 
 
 


