
 „ Dwa są rodzaje  piękna:  to, które człowiek odnajduje w przyrodzie,
i to, które z własnej inicjatywy tworzy”. 

   Roger Caillois
                         

 REGULAMIN    III   Powiatowego Konkursu Plastycznego
„Przyroda uczy najpiękniej"- „Jurajscy eko-odkrywcy”

I. Organizatorzy:
 Szkoła Podstawowa nr 31 im. Orła Białego w Częstochowie, 
 ul. PCK 18, 42-218 Częstochowa

II. Adresaci
Uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych miasta Częstochowy i powiatu częstochowskiego

III. Cele konkursu
1. Rozwijanie zdolności plastycznych i wyobraźni.
2. Rozwijanie plastycznych uzdolnień młodzieży.
3. Upowszechnianie wiedzy o otaczającym nas środowisku.
4. Inspirowanie oraz zainteresowanie uczniów pięknem otaczającej nas przyrody.

IV. Warunki regulaminowe
1. Konkurs  jest  skierowany  do  uczniów klas  IV-VIII  szkół  podstawowych  miasta

Częstochowy i powiatu częstochowskiego.
2. Tematyka  konkursu  obejmuje  odkryte  przez  uczniów  najpiękniejsze  krajobrazy  oraz

gatunki  chronione   na  Wyżynie   Krakowsko-  Częstochowskiej.  Prace  powinny  być
opatrzone tytułem, co przedstawiają. 

3. Szkoła może zgłosić do udziału w konkursie nie więcej niż 4 prace  uczniów.
4. Zadaniem  każdego  uczestnika  konkursu  jest  wykonanie  pracy  plastycznej  w  technice

płaskiej (farby, pastele, wydzieranka z papieru kolorowego itp.) formatu A4 lub A3. 
5. Każda praca musi  być na odwrocie opisana:  tytuł pracy,  nazwisko i  imię autora,  klasa,

nazwa szkoły, nazwisko nauczyciela.
6. Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.
7. Uczestnictwo  w  konkursie  jest  równoznaczne  z  wyrażeniem  zgody  na  przetwarzanie

danych osobowych uczestnika w celach wynikających z regulaminem konkursu, zgodnie z
Ustawą o przetwarzaniu danych osobowych i wykorzystaniu wizerunku oraz wypełnienie
stosownej zgody ( załącznik 1)

8. Warunkiem  uczestnictwa  w  Konkursie  jest  wyrażenie  zgody  na  przetwarzanie
następujących danych osobowych: imię, nazwisko, klasa, szkoła . 

9. Podanie  danych  osobowych  jest  dobrowolne,  jednakże  odmowa  ich  podania  jest
równoznaczna z brakiem możliwości udziału w Konkursie.

10. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane wyłącznie w ramach Konkursu zgodnie z
postanowieniami niniejszego Regulaminu.

11. Wypełnioną zgodę na przetwarzanie danych osobowych (Załącznik nr 1) należy przekazać
Organizatorowi wraz z pracą plastyczną.
Organizatorzy  konkursu  zastrzegają  sobie  prawo  publikowania  i  reprodukowania  prac
konkursowych  bez  wypłacania  honorariów  autorskich.  Przesłane  prace  nie  podlegają
zwrotowi  i  przechodzą  na  własność  organizatorów.  Nadsyłanie  prac  na  konkurs  jest
równoznaczne z uznaniem warunków niniejszego regulaminu oraz zgoda na przetwarzanie
danych osobowych uczestnika konkursu, dla potrzeb promocyjnych ( zgodnie z przepisami



rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w
sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku  z  przetwarzaniem  danych  osobowych  i
swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy  95/46/WE(ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z dnia 04.05.2016r. z późn. zm.)
dalej, jako RODO, w celach związanych z przeprowadzeniem ww. Konkursu zgodnie z jego
Regulaminem.

12. Organizator zastrzega sobie prawo do wnoszenia zmian w niniejszym regulaminie.

Ogłoszenie wyników i  prezentacja prac plastycznych  na wystawie towarzyszącej 
Powiatowemu Konkursowi Przyrodniczo-Recytatorskiemu, odbędzie się 18 marca 2020r. (Aula 
Forum RODN „WOM” Częstochowa   około godziny  11.30-12.00                                                 

V. Komisja konkursowa
1. Komisję konkursową powołuje organizator.
2. Decyzje podjęte przez komisję są ostateczne i nie podlegają zmianie.
3. Oficjalne ogłoszenie wyników odbędzie się w dniu konkursu recytatorskiego -18 marca. Dla

nagrodzonych przewidziane są nagrody i dyplomy.  Osoby nagrodzone zostaną wcześniej 
powiadomione telefonicznie.

 VI. Prace plastyczne  do konkursu  należy kierować na adres:

Szkoła Podstawowa nr 31, ul. PCK 18, 42-218 Częstochowa 
z dopiskiem:  konkurs przyrodniczo-plastyczny

                                                 do  10 marca 2020 roku  .

Po upływie wyznaczonego terminu prace  nie będą przyjmowane. 

Organizatorzy przekażą e-mailem lub telefonicznie w dniu 13 marca informację o 
nagrodzonych i zaproszenie do udziału w uroczystości rozdania nagród, które odbędzie się 18 
marca 2020r.w RODN WOM Częstochowa.

Kontakt:
Szkoła Podstawowa nr 31 im. Orła Białego w Częstochowie, 
ul. PCK 18, 
42-218 Częstochowa 
n-le:Joanna Pawłowska-Kramer, tel. 606897038
       Agata Dzielawska, tel. 660243529

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie

http://biblioteka.womczest.edu.pl/new/

