
REGULAMIN KOKNURSU PLASTYCZNEGO 

II edycja 

„Malowane naturą” 

 

I. Założenia konkursu 

1.  Konkurs jest przeznaczony dla uczniów szkół gimnazjalnych i 
ponadgimnazjalnych z uwzględnieniem uczniów z niepełnosprawnością 
intelektualną. 

 

II. Organizator 

 

Zespół Szkół nr 10, Gimnazjum nr 7 w  Suwałkach, ul. Antoniewicza 5, 16-400 Suwałki. 

 

III. Cel konkursu 

 

1. Budzenie zainteresowań pięknem krajobrazów Suwalszczyzny. 

2. Prezentacja twórczości młodzieży w dziedzinie artystycznej. 
3. Rozwijanie kreatywności, uzdolnień plastycznych, wrażliwości artystycznej. 
4. Promowanie osiągnięć uczniów uzdolnionych plastycznie.  
5. Wzbogacanie warsztatu plastycznego i rozwijanie różnorodnych form i technik 

plastycznych. 
6. Zaangażowanie młodzieży w działalność twórczą. 

 

IV. Zasady ogólne 

 

1. Konkurs jest skierowany do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z 

Suwałk. 

2. Przedmiotem konkursu są prace plastyczne wykonane samodzielnie, będące 

oryginałami. 

3. Wyklucza się prace tworzone wspólnie (współautorstwo). 

4. Nad pracami czuwa nauczyciel koordynujący pracę konkursową. 

5. Prace należy opisać drukowanymi literami (imię i nazwisko autora, numer klasy, adres 

szkoły, a także imię i nazwisko opiekuna). 

6. Autorzy prac nadsyłają oświadczenie o posiadaniu praw autorskich do nadesłanych 

prac oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z załącznikiem do 

niniejszego regulaminu. 

7. Przesłane prace nie będą zwracane. 

8. Udział w konkursie jest bezpłatny. 

9. Nagrodzone i wyróżnione prace zostaną opublikowane na stronie internetowej 

Gimnazjum nr 7  oraz na jej profilu Facebook. 

 

V.  Zasady szczegółowe 

 



1. Przedmiotem konkursu są prace plastyczne, których tematyka wiąże się z podanym     

tytułem (ukazanie piękna przyrody Suwalszczyzny). 

2. Technika wykonania prac plastycznych jest dowolna. 

3. Format wykonanej pracz plastycznej – A3. 

4. Jeden autor może dostarczyć do dwóch prac plastycznych. 

 

VI. Terminy 

Prace wykonane zgodnie z wymogami organizatorów należy przekazać osobiście lub 
przesłać (nie ma możliwości dostarczania prac drogą elektroniczną) do dnia 06 czerwca 
2016r. (liczy się data stempla pocztowego) na adres: 
Zespół Szkół nr 10  
Gimnazjum nr 7 
ul. Antoniewicza 5 

16-400 Suwałki 
z dopiskiem Konkurs plastyczny „Malowane naturą” 
Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za straty powstałe w transporcie oraz za 
ewentualne nieterminowe dostarczenie prac przez pocztę. 
Rozstrzygniecie konkursu nastąpi dnia 8 czerwca 2016r. 

 
VII.  Ogłoszenie wyników i nagrody 

 
Oceny prac dokona jury, powołane przez Organizatora. Prace ocenianą będą według dwóch 

kategoriach uwzględniając możliwości i umiejętności uczniów. 
 Decyzje jury są ostateczne. 

Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Organizatora. Laureaci 

zostaną powiadomieni o terminie i miejscu wręczenia nagród drogą telefoniczną lub przez 
e-mail szkoły do 12 czerwca 2016r. 

 

VIII.  Postanowienia końcowe 

 

Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu oraz ze zgoda uczestnika na 

przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z 29 sierpnia 1997r. 

o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). 
Dane osobowe uczestników konkursu będą chronione zgodnie z wymieniona ustawą. 

Uczestnikowi konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich 

poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, lecz ich brak uniemożliwia wzięcie udziału 

w konkursie. 

Organizator informuje, iż dane osobowe laureata konkursu (imię i nazwisko, szkoła) zostaną 

opublikowane w materiałach szkolnych oraz na stronie internetowej gimnazjum. Dane 

osobowe uczestników konkursu mogą być przekazane fundatorowi nagród w celu wykonania 

przez niego obowiązków wynikających z regulaminu konkursu. W sprawie roszczeń 

wnoszonych przez osoby trzecie odpowiedzialność ponosi autor. 

Laureat konkursu wyraża zgodę na nieodpłatne publikowanie przez organizatora konkursu 

nadesłanych przez niego prac plastycznych. 

Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania konkursu bez podania 

przyczyn oraz niewyłonienia zwycięzcy. 

 

Informacje o konkursie można uzyskać: 

Zespół Szkół nr 10 
Gimnazjum nr 7 
ul. Antoniewicza 5 
16-400 Suwałki 



Kontakt: Joanna Karczewska, Monika Kudela 
              e-mail: sekretariat@zs10.suwalki.eu                 strona http://www.zs10suwalki.republika.pl/ 

OŚWIADCZENIE 
 
Oświadczam, że w związku z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (tekst 
jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.), jako uczestnik Konkursu „Malowane naturą” 
organizowanego przez Zespół Szkół nr 10 Gimnazjum nr 7 w Suwałkach, wyrażam zgodę na 
wykorzystanie moich danych osobowych w celach związanych z Konkursem. Ponadto oświadczam, że 
moja praca jest wynikiem oryginalnej twórczości i nie narusza praw osób trzecich. 
 
 
…………………………………………………………………  ………………………………………………………………… 
 Miejscowość, data                                                                                                   Czytelny podpis 
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