
REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO 

pt. „CHCIAŁEM BY WARSZAWA BYŁA WIELKA  - Pocztówka z Warszawy” 

organizowanego przez Szkołę Podstawową nr 2 im. Stefana Starzyńskiego w Nasielsku 
 

§ 1 

Celem Konkursu jest: 

1. Rozwijanie wrażliwości artystycznej, jako formy spędzania wolnego czasu. 

2. Rozwój umiejętności plastycznych. 

3. Popularyzacja artystycznej twórczości plastycznej, poprzez prezentacje prac 

indywidualnych,  rozbudzenie wyobraźni plastycznej i możliwość integracji z innymi 

uczestnikami. 

4. Stworzenie własnej, oryginalnej Pocztówki z Warszawy. 

 

§ 2 

Założenia organizacyjne: 

1. Konkurs zostanie przeprowadzony wśród uczniów klas 0-III. 

2. Udział w konkursie jest bezpłatny. 

3. Prace przekazane na Konkurs muszą być pracami własnymi, nigdzie wcześniej 

niepublikowanymi, nieprzedstawianymi na innych konkursach. 

4. Prace mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną – rysunkową, malarską, 

graficzną. Może zawierać własny tekst, hasło lub wiersz. 

5. Format pocztówki – A5 (210×148 mm). 

6. Prace powinny być wykonane samodzielnie. 

7. Tematyka prac powinna obejmować historyczne lub współczesne motywy związane z 

Warszawą ukazujące jej wielkość i siłę. 

8. Każdą ze zgłoszonych prac należy opisać (imię i nazwisko, klasa). 

 

§ 3 

Ocena prac konkursowych. 

1. Prace będą oceanie w dwóch kategoriach; 

- oddziały przedszkolne i klasy I 

- klasy II i III 

     2. Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 31 marca 2023 r. 

 

§ 4 

Zasady wyłaniania zwycięzców 

1. Zwycięzcy Konkursu zostaną wyłonieni przez jury tylko spośród uczestników, 

którzy spełniają warunki wymienione w § 2. 

2. W ocenie projektów pod uwagę brane będą następujące aspekty: pomysłowość, 

innowacyjność, dbałość o wykonanie, zgodność pomysłu z tematyką konkursu. 

3. W ramach konkursu rozpatrywane będą tylko pocztówki stworzone przez  

uczestników. Pocztówki zakupione, dostępne w księgarniach itp. Nie będą brane 

pod uwagę 
 

 

§5 

Przetwarzanie danych osobowych 

1. Administratorem danych osobowych Uczestników Szkoła Podstawowa nr 2 im. 

Stefana Starzyńskiego w Nasielsku 



2. Dane osobowe będą̨ przetwarzane wyłącznie w celach związanych przedmiotowo z 

Konkursem, tj. w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu, w 

celu zamieszczenia listy laureatów Konkursu na stronie internetowej szkoły. 

 

§6 

 

 

Zakres odpowiedzialności organizatora 

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych 

Uczestników Konkursu.  

2. Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli, ani monitoringu treści 

umieszczanych przez Uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości, z 

zastrzeżeniem działań związanych z usunięciem naruszeń Regulaminu lub przepisów 

powszechnie obowiązujących.  

3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie 

Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem. 

4. W przypadku pojawienia się ze strony osób trzecich ewentualnych roszczeń 

wynikających z tytułu naruszenia praw autorskich lub innych dóbr osobistych przez 

uczestnika, uczestnik zobowiązany będzie, jako osoba wyłącznie odpowiedzialna, do 

pokrycia wszelkich szkód oraz roszczeń odszkodowawczych. 

5. Zgłoszenie konkursowe nie może zawierać treści sprzecznych z prawem, dobrymi 

obyczajami, naruszać praw osób trzecich jak również nie może przedstawiać lub 

opisywać sytuacji lub zdarzeń, które mogą powodować zagrożenie dla zdrowia lub 

życia ludzi lub zwierząt. Zgłoszenia które nie spełniają powyższych warunków nie 

będą brane pod uwagę przez Komisję Konkursową podczas wyłaniania zwycięzców. 

Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia takiego Zgłoszenia. 
 


