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REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO  

DLA DZIECI I MŁODZIEŻY SZKÓŁ PODSTAWOWYCH  

 

 „Na szlakach Ziemi Radomskiej” 

 

 

 

§ 1 

Cele Konkursu 

Celem konkursu jest: 

1. Rozwijanie zainteresowań  dzieci i młodzieży turystyką i krajoznawstwem  jako formą 

aktywnego spędzania czasu wolnego. 

2. Promowanie historii i kultury Ziemi Radomskiej, przybliżenie uczniom dziedzictwa 

kulturowego regionu. 

3. Promowanie wiedzy o regionie i Małej Ojczyźnie. 

4. Rozwijanie zainteresowań regionem, jego historią i tradycją.  

5. Kształtowanie poczucia własnej tożsamości. 

6. Rozwój umiejętności i wyobraźni plastycznej dzieci i młodzieży. 

 § 2 

Organizator Konkursu 

1. Organizatorem Konkursu jest: Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Radomiu. 

2. Współorganizatorem jest Oddział Mazowiecki Polskiego Towarzystwa Schronisk 

Młodzieżowych „Ziemia Radomska”. 

3. Oddział Miejski PTTK w Radomiu. 

§ 3 

Założenia organizacyjne 

1. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie ze szkół podstawowych miasta Radomia  

i powiatu radomskiego. 

2. Konkurs zostanie przeprowadzony w następujących kategoriach wiekowych: 

1) klasy I-III 

2) klasy IV – VIII 
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3. Zadaniem uczestników jest wykonanie pracy plastycznej związanej z zabytkami  

i atrakcjami turystycznymi Ziemi Radomskiej. Uczniowie mogą zilustrować ciekawe 

miejsca w Radomiu i okolicach: zabytki, miejsca pamięci narodowej, pomniki przyrody. 

4. Technika prac: dowolna. 

5. Format: A4, A3.  

6. Praca plastyczna winna być opisana na odwrocie wg powyższego wzoru: 

Imię, nazwisko: 

Klasa: 

Nazwa szkoły: 

Imię i nazwisko nauczyciela: 

Adres mail lub telefon kontaktowy – dla informowania o wynikach konkursu. 

7. Warunkiem udziału w konkursie jest dostarczenie wraz z pracą plastyczną pisemnej zgody 

rodziców na wykorzystanie danych osobowych autorów prac (załącznik). 

8. Zgłoszenie prac jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich. 

9. Osoby biorące udział w konkursie wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora 

Konkursu swoich danych osobowych oraz udostępnienie swego wizerunku w celach 

promocji i na potrzeby konkursu „Na szlakach Ziemi Radomskiej” (Ustawa o ochronie 

danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 2016 roku, Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 883, Dz. U. 

2016r poz. 922, z 2018 poz. 138,723.) 

10. Prace zgłoszone do Konkursu nie będą zwracane autorom. 

 § 4 

Ocena prac konkursowych 

1. Prace należy składać w terminie do 11.03.2019 r.  osobiście w Szkolnym Schronisku 

Młodzieżowym lub przesyłane pocztą /o terminie decyduje data stempla pocztowego/ na 

adres:  

Szkolne Schronisko Młodzieżowe.  

26-600 Radom 

ul. Limanowskiego 34/40 

z dopiskiem: KONKURS PLASTYCZNY                                                                                                                                       

2. O wyłonieniu laureatów Konkursu decyduje jury powołane przez Organizatora. 

3.  Jury pod uwagę weźmie: 

 Zgodność pracy z tematem konkursu, 

 Jakość wykonania, 

 Oryginalność, pomysłowość w przedstawieniu tematu. 

4. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne. 

5. Prace przechodzą na własność organizatora. 

§ 5 

Ogłoszenie wyników Konkursu 

1. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 15.03.2019 r. 

2. Wręczenie nagród nastąpi 22.03.2019 r. w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym  

w Radomiu. O godzinie zostaną laureaci powiadomieni mailowo. 
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3. Prace laureatów będą prezentowane na wystawie pokonkursowej w Szkolnym Schronisku 

Młodzieżowym. 

§ 6 

Nagrody 

1. Organizator przyzna trzy nagrody główne w każdej kategorii wiekowej. 

2. Jury ma prawo do wytypowania dodatkowych nagród. 

3. W sprawach konkursu należy kontaktować się z Recepcją SSM (tel. 48 360 22 14) lub  

p. Katarzyną Kamańczyk (tel. 534705370). 
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FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

SZKOLNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO 

DLA DZIECI I MŁODZIEŻY SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 

 

„Na szlakach Ziemi Radomskiej” 

 

 

 

Imię i nazwisko ucznia  

..................................................................................................................... 

Nazwa i adres szkoły  

........................................................................................................................  

Imię i nazwisko, e-mail, telefon nauczyciela, pod którego kierunkiem uczeń przygotował 

pracę konkursową 

 

…………………………………………………………........................................................ 

................................................................................................................................................ 

 

 

 

Wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez organizatora konkursu (Szkolne 

Schronisko Młodzieżowe w Radomiu) danych osobowych mojego dziecka wyłącznie na 

potrzeby konkursu zgodnie z przepisami Ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 

osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 ze zm.).  

Ponadto wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku mojego dziecka przez 

organizatora konkursu – zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim  

i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. Z 2006, Nr 90, poz. 631 z późn. zm.) w celach promowania 

konkursu i sukcesów dziecka. Możliwe formy rozpowszechniania wizerunku to publikacje, 

Internet, prasa. 

 

                                                     

                Data                                                                      Podpis rodzica/opiekuna 

 

……………………………………                     ……………………………………….…… 

 


