
Regulamin gminnego konkursu plastycznego 

„Dzika Przygoda” 

I. Postanowienia ogólne 

 
1. Konkurs organizowany jest przez Szkołę Podstawową w Starym Gronowie przy współpracy  

z Urzędem Miasta i Gminy Debrzno. 

 

2. Cele konkursu 

• rozwijanie i wykorzystywanie własnej kreatywności, wyobraźni i pomysłowości. 

• pogłębianie zainteresowań artystycznych wśród dzieci i młodzieży; zainteresowanie dzieci  

i młodzież komiksem. 

• wyłanianie talentów i wspieranie uczniów zdolnych. 

• rozwijanie zainteresowań regionem, utrwalenie wizerunku herbu miasta – dzika. 

• upowszechnianie i prezentacja plastycznej twórczości dzieci i młodzieży. 

 

II. Warunki uczestnictwa 
 

1. W konkursie mogą wziąć udział wszyscy uczniowie szkół podstawowych i gimnazjum z terenu 

Gminy Debrzno oraz 4,5,6-latki z Przedszkoli i Oddziałów Przedszkolnych. 

 

2. Konkurs będzie prowadzony w 3 kategoriach: 

➢ Kategoria I – 4, 5 i 6-latki oraz Oddziały Przedszkolne. 

➢ Kategoria II – klasy I- IV szkoły podstawowej 

➢ Kategoria III – klasy V-VIII szkoły podstawowej i III klasy gimnazjum 

 

3. Konkurs ma charakter indywidualny, nie można dostarczać prac zbiorowych. Każdy uczeń może 

zgłosić do konkursu tylko jedną pracę. 

 

4. Zadaniem konkursowym jest: 

➢ w kategorii I – wykonanie pracy plastycznej: wizerunku dzika w dowolnym miejscu na 

świecie. 

➢ w kategorii II – dowolna interpretacja tematu konkursu „Dzika Przygoda”, gdzie inspiracją 

powinien być dzik. 

➢ w kategorii III – należy przygotować pracę plastyczną w formie komiksu składającego się 

z jednej zamkniętej historii dotyczącego interpretacji tematu konkursu „Dzika Przygoda”. 

Interpretacja tematu jest całkowicie dowolna, a inspiracją powinien być dzik. Komiks może 

posiadać max 4 strony A4 (okładka nie wlicza się w liczbę stron). Komiks może posiadać 

podtytuł do tematu głównego konkursu „Dzika Przygoda”. Strony komiksu należy zszyć lub 

związać aby stanowiły nierozerwalną całość. 

 

5. Technika prac dowolna, prace mogą być wykonane przy wykorzystaniu dowolnej techniki 

plastycznej (malarstwo, rysunek, collage itp.), jednak z zastrzeżeniem o niewykorzystywaniu do 

prac elementów sypkich. Praca ma być płaska. Format A4.  

 

6. Komisja konkursowa podczas oceniania prac będzie zwracała uwagę na: 

• oryginalność pracy, pomysłowość i kreatywność. 

• estetykę wykonania pracy. 

• zgodność pracy z tematem. 

• w pracach komiksowych zachowanie formuły komiksu. 



 

7. Każdą pracę konkursową należy opatrzyć wydrukowaną metryczką na odwrocie pracy (wzór 

metryczki dołączony do regulaminu – załącznik nr 1): imię i nazwisko autora, wiek, klasa/grupa, 

nazwa szkoły/przedszkola do jakiej uczęszcza uczestnik konkursu. Dane należy wpisać 

drukowanymi literami. 

 

8. Prace plastyczne należy dostarczyć do Szkoły Podstawowej w Starym Gronowie  

do pani Anny Jażdżewskiej do 26 października 2018r. do godz.12:00 lub pozostawić w kopercie 

podpisanej Konkurs „Dzika Przygoda - Stare Gronowo – Anna Jażdżewska” w Urzędzie Miasta  

i Gminy Debrzno, w pokoju nr 1 – sekretariat I piętro. Prace konkursowe dostarczone po tym 

terminie nie będą uwzględniane w konkursie.  

 

III. Rozstrzygnięcie konkursu 
 

1. Złożone w terminie prace zostaną poddane ocenie komisji konkursowej powołanej przez 

Organizatora w terminie do 05.11.2018r. 

 

2. Decyzje komisji konkursowej są ostateczne i nieodwołalne. 

 

3. Wszelkie kwestie sporne i nieuregulowane niniejszym Regulaminem, dotyczące konkursu, 

rozstrzygane są przez Organizatora. 

 

4. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 06.11.2018r., o wynikach konkursu każda placówka 

zostanie poinformowana telefonicznie przez Organizatora. 

 

5. Dla autorów najciekawszych prac Organizator przewiduje nagrody, nagradzając trzy miejsca  

z każdej kategorii nagrodą rzeczową oraz dyplomem, a dla wszystkich uczestników konkursu 

przewidziane są dyplomy pamiątkowe. 

 

IV. Postanowienia końcowe 

 
1. Biorąc udział w konkursie uczestnik akceptuje jego regulamin. 

 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do publikowania i reprodukowania nagrodzonych prac bez 

wypłacania honorariów autorskich. Osoby nadsyłające prace do konkursu wyrażają tym samym 

zgodę na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych . 

 

3. Prace nie będą zwracane i przechodzą na własność Organizatora, wystawa prac konkursowych 

będzie umieszczona w Urzędzie Miasta i Gminy Debrzno. 

 

4. Wszelkie pytania należy kierować do Organizatora – Szkoła Podstawowa Stare Gronowo  

Anna Jażdżewska – 605 180 421. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 do regulaminu. 

 

 

Imię i nazwisko autora: ……………………… 

……………………………………………… 

Wiek: ………..………………………................ 

Klasa/ grupa: ………………………………….. 

Nazwa szkoły/ Przedszkola: ……………………. 

…………………………………………………… 

 

 

Imię i nazwisko autora: ……………………… 

……………………………………………… 

Wiek: ………..………………………................ 

Klasa/ grupa: ………………………………….. 

Nazwa szkoły/ Przedszkola: ……………………. 

…………………………………………………… 

 

 

Imię i nazwisko autora: ……………………… 

……………………………………………… 

Wiek: ………..………………………................ 

Klasa/ grupa: ………………………………….. 

Nazwa szkoły/ Przedszkola: ……………………. 

…………………………………………………… 

 

 

 

 


