
REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO  

„DWIE STRONY SIECI” 

 

I  ZAŁOŻENIA OGÓLNE 

1) Organizatorem konkursu na najciekawszą prace plastyczną promującą bezpieczeństwo 

w korzystaniu z internetu jest Dyrektor Szkoły Podstawowej im. ks. Antoniego Tyczyńskiego 

w Albigowej.  

2) Celem konkursu jest budowanie świadomości o zagrożeniach sieciowych wśród 

najmłodszych użytkowników internetu. 

3) Konkurs plastyczny przeznaczony jest dla uczniów klas I –VI SP 

4) Wykonawcy najciekawszych prac otrzymają nagrody oraz dyplomy. 

 

 

II WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE: 

1) Prace konkursowe musza być pracami własnymi, wykonanymi dowolna techniką (np. 

ołówek, kredka, pastele, farby plakatowe, wycinanki, itp.) wcześniej niepublikowanymi oraz 

nienagradzanymi.  

2) Format prac plastycznych powinien być nie mniejszy niż A4. 

3) W konkursie nie mogą brać udziału prace zbiorowe. 

4) Każdą pracę należy opatrzyć na odwrocie swoimi danymi: imię i nazwisko, wiek, klasa. 

5) Prace należy złożyć u wychowawców lub w sekretariacie do 28.III 2018 r. (środa). 

6) Do pracy należy dołączyć zgodę na udział w konkursie podpisaną przez rodzica/opiekuna 

(załącznik nr 1). 

5) Prace nie podpisane, anonimowe nie będą zakwalifikowane. 

6) Każdy uczestnik może dostarczyć tylko jedną pracę. 

 

 

III WYNIKI KONKURSU: 

1) Jury powołane przez dyrektora (w składzie p. Teresa Wrona – nauczyciel plastyki, p. Alicja 

Plas-Cyrana – nauczyciel plastyki , p. Marcin Gwizdak – nauczyciel informatyki, p. Agata 

Falger – nauczyciel informatyki) dokona oceny prac konkursowych i wyłoni laureatów w 

ramach dwóch kategorii wiekowych: 

  - klas I – III, 

  - klas IV-VI. 

2) Kryteria oceny prac: estetyka pracy, oryginalność oraz zgodność z tematem. 

3) Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi 5 bądź 6 kwietnia 2018 r.  

Informacja o laureatach zostanie zamieszczona na stronie internetowej szkoły.  

 

 

IV POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1) Przekazując pracę na konkurs, uczestnik zgadza się na ekspozycję pracy podczas szkolnych 

wystaw oraz publikowanie fotografii z przebiegu konkursu na stronie internetowej szkoły. 

2) Biorąc udział w konkursie, uczestnik akceptuje jego regulamin. 

3) Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej szkoły: www.spalbigowa.pl 

 

 

 

http://www.spalbigowa.pl/

