
REGULAMIN 

 

Konkursu plastycznego organizowanego przez Katolicką Szkołę Podstawową 

im. św. Joanny Beretty Molli w Krakowie 

 

 

Chcielibyśmy zachęcić naszych uczniów  i ich rodziców, do podjęcia wyzwania jakim jest stworzenie 

karty okolicznościowej -imieninowej z motywem roślinnym tj. : bukiet kwiatów, kompozycja roślinna, 

ornament z motywem roślinnym i inne. Wiemy, że wśród rodziców naszych uczniów są utalentowane 

osoby, dla nich stworzyliśmy osobną kategorie. 

Cele konkursu 

 Przypomnienie i pogłębienie informacji dotyczących życia i działalności św. Joanny;   

 Rozwijanie umiejętności twórczego myślenia, kreatywności i zdolności plastycznych;  

 Nawiązanie swojej twórczości do naturalnego otoczenia jakim jest  przyroda - bliska sercu 

naszej Patronki; 

 Stworzenie możliwości rozwoju zainteresowań uczniów; 

 Propagowanie wartości wyznawanych przez św. Joannę wśród uczniów i ich rodzin.  

 

Zasady konkursu  

1. Konkurs skierowany jest do uczniów klas I-VIII szkoły podstawowej oraz ich rodziców . 

2.  Zadaniem uczestników konkursu będzie wykonanie pracy plastycznej nawiązującej do formy 

plastycznej jaką jest tradycyjna karta pocztowa, którą wysyła się do najbliższych z okazji obchodów 

dnia imienin. 

3.Praca ma być samodzielna, wykonana bez pomocy osób trzecich. 

 4. Prace powinny być płaskie w formacie A3 lub A4 i stworzone w tradycyjnych technikach: rysunek, 

malarstwo, techniki mieszane tj.:  kolaż. Nie powinny zawierać elementów przestrzennych (np. 

plastelina, bibuła) oraz sypkich (np. kasza, makaron, ryż). 

5. Termin składania prac plastycznych:6 maja 2019 r.  



6. Prace nadesłane po terminie nie będą brały udziału w konkursie.  

7. Uczestnik może zgłosić do konkursu dowolną ilość prac.  

8. Organizator zwraca oddane prace do dnia  03.06.2019  

9. Prace będzie oceniać powołana przez organizatora komisja konkursowa według następujących 

kryteriów:  

- oryginalnością, pomysłowością, jakością i  estetyką wykonania pracy;  

- zgodności z regulaminem; 

- zgodności z tematyką Konkursu;  

10. Prace będą ocenianie w trzech kategoriach wiekowych: 

 Klasy 1-3 

 Klasy 4-6 

 Klasy 7-8 

 dorośli 

11. Decyzje jury konkursu są ostateczne.  

12. W kwestiach spornych, nieokreślonych w regulaminie, decyzje podejmuje Organizator.   

13. Lista laureatów (imiona i nazwiska Uczestników oraz nazwa placówki) zostaną opublikowane na 

stronie internetowej Katolickiej Szkoły Podstawowej im. św. Joanny Beretty Molli.  

14. O zwycięstwie w konkursie laureaci zostaną poinformowani drogą elektroniczną, telefonicznie lub 

osobiście.  

15. Dla laureatów Organizator przewiduje dyplomy oraz nagrody rzeczowe. Podsumowanie konkursu 

odbędzie się podczas obchodów Dnia Patrona 10.05.2019 

16. Nadesłanie lub przekazanie prac na konkurs jest równoznaczne z akceptacją warunków 

regulaminu oraz zgodą na publikację danych osobowych (ogłoszenie listy laureatów na stronie 

internetowej Katolickiej Szkoły Podstawowej im. św. Joanny Beretty Molli w Krakowie). 

17. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator. 

18. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

Uwaga! Do pracy musi zostać dołączona metryczka i odpowiednie oświadczenie.-zgoda opiekunów 

na udział w konkursie plastycznym 

 

Zapraszamy do udziału!!! 



Załącznik 1 

 METRYCZKA DO KONKURSU PLASTYCZNEGO  „Kwiaty dla Joanny” 

 

Imię i nazwisko uczestnika………………………………………………………..………… 

Klasa, wiek uczestnika……………………………………………………………………. 

Prosimy o udzielenie koniecznej zgody: 

 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka/podopiecznego w  konkursie plastycznym „Kwiaty dla Joanny” organizowanym przez 

Katolicka Szkołę Podstawową im. Św. Joanny Beretty  Molli w Krakowie 

 

…………………………………………………………………… 

Podpis rodzica / prawnego opiekuna 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka/podopiecznego w celach wynikających z regulaminu 

Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002, Nr 101, poz. 926 z 

późn. zm.). 

 

…………………………………………………………………… 

Podpis rodzica / prawnego opiekuna 

 

 


