
Regulamin konkursu na ozdobę wielkanocną 
pt. „Z Jajem” 

 
I. Organizator konkursu Rada Rodziców ZS20 we Wrocławiu 
 
II. Czas trwania konkursu 01.03-22.03.2017 r. 

III. Cel konkursu 

1) Rozwijanie i kształtowanie wyobraźni uczniów klas 0-7 oraz oddziałów gimnazjalnych 

2) Popularyzacja wśród dzieci różnorodnych technik plastycznych. 

 
IV. Zasady uczestnictwa: 
1) Konkurs przeznaczony jest dla uczniów Zespołu Szkół nr 20 we Wrocławiu. 
2) Technika prac – dowolna, format – dowolny. 
3) Prace powinny posiadać dołączoną informację zawierającą imię i nazwisko oraz klasę autora. 
5) Prace należy dostarczyć do Wychowawców klas w terminie maksymalnie do 21.03.2017 r. 
6) O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje powołana w tym celu Komisja konkursowa. 
7) Komisję powołuje Organizator 
 
V. 
Kryteria oceny pracy: 
1) Walory artystyczne, samodzielność 
 
VI. Nagrody dla laureatów. 
Przyznane zostaną nagrody za I, II, III miejsce w 3-ch kategoriach wiekowych: 
 I – klasy 0-2 
II – klasy 3-6 
III – klasy 7+oddziały gimnazjalne  
Laureaci otrzymają nagrody oraz dyplomy. 
  I miejsce – Bon Empik 50 zł 

 II miejsce – Bon Empik 30 zł 

III miejsce – Bon Empik 20 zł 
 

VII.  

1) Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 2007 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U.  

z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) uczestnicy konkursu lub ich przedstawiciele ustawowi 

wyrażają zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Organizatorów Konkursu danych 

osobowych uczestników podanych wraz z pracą w celu przeprowadzenia Konkursu.  

2) Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za nieprawidłowe wpisanie danych przez 

uczestników Konkursu. 

3) Nagrodzone, wyróżnione i zakwalifikowane prace na wystawę pozostają do dyspozycji 

organizatorów i zostaną sprzedane podczas Kiermaszu Świątecznego w dniu 06.04.2017 r.,  

a dochód ze sprzedaży zasili konto Rady Rodziców. Autor pracy nie wnosi z tego tytułu 

żadnych roszczeń.  

4) Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z akceptacją regulaminu. 

5) Regulamin jest dostępny na tablicy informacyjnej Rady Rodziców oraz na stronie 

internetowej www.zs20.pl  

Podpis organizatora 

Rada Rodziców 

http://www.zs20.pl/

