
VII MIEJSKI KONKURS PLASTYCZNY
"Gorzowskie legendy widziane oczami dziecka" 

pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego

1. Organizatorzy:
- Szkoła Podstawowa nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi  im. Tadeusza Kościuszki 
w Gorzowie Wielkopolskim , przy współpracy z Wojewódzkim Ośrodkiem Metodycznym 
w Gorzowie Wielkopolskim.

2.  Cele  konkursu:
- promocja literatury regionalnej i czytelnictwa wśród dzieci,
- kształtowanie nawyków czynnego, samodzielnego udziału w kulturze,
- rozwijanie kreatywności i wrażliwości artystycznej dzieci,
- promowanie osiągnięć dzieci uzdolnionych plastycznie

3. Temat konkursu:
Tematem konkursu jest wykonanie pracy plastycznej do jednej z legend gorzowskich 
zamieszczonych w bibliografii.

4. Uczestnicy konkursu:
Konkurs adresowany jest do dzieci ze szkół podstawowych 
z terenu miasta Gorzowa Wielkopolskiego, z klas I - III.

5. Warunki konkursu:
- prace konkursowe należy wykonać na papierze dowolną techniką plastyczną
 (rysunek, malunek, grafika, collage) itp.,
- format pracy plastycznej A3,
- autor może nadesłać jedną pracę plastyczną,
- pracę należy podpisać czytelnie z tyłu podając imię, nazwisko, klasę, nazwę szkoły 
oraz tytuł legendy, którą ilustruje praca,
- do pracy należy dołączyć kartę zgłoszenia - (zał. 1 do regulaminu).

6. Kryteria oceny 
Komisja przy ocenie prac weźmie pod uwagę: 
- zgodność tematu pracy z tematem konkursu, 
- wartość estetyczną i techniczną wykonania pracy, 
 - oryginalność podejścia do tematu. 

7. Zasady udziału:

                                                                                             



- przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków niniejszego 
Regulaminu,
- przesłanie prac na Konkurs jest równoznaczne z przekazaniem własności dzieł oraz praw 
autorskich, o których mowa w art. 50 Ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych
(Dz. U. z 1994r, Nr 24, poz. 83), do nich na rzecz Organizatora, jak również udzieleniem 
zgody na publikację zwycięskich prac,
- dane osobowe uczestników będą wykorzystywane w celu wyłonienia zwycięzcy 
i przekazania przyznanej nagrody. Przez podanie danych osobowych uczestnik, 
jak i jego opiekunowie prawni wyrażają zgodę na ujawnienie tych danych podczas 
ogłoszenia wyników Konkursu, również w mediach i materiałach promocyjnych 
Organizatora.
- oceniane będą tylko prace zawierające pełne dane. 

8. Miejsce i termin nadsyłania prac:
 Prace wraz z kartą zgłoszeniową należy przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście 
do Organizatora Konkursu do dnia 30 maja 2022 r., na adres:

Szkoła Podstawowa nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi
im. T. Kościuszki
ul. Towarowa 21

66-400 Gorzów Wielkopolski

z dopiskiem: Gorzowskie legendy widziane oczami dziecka VII.

7. Dane dodatkowe:
- ogłoszenie wyników nastąpi we wrześniu 2022 r., 
- o miejscu i terminie wręczenia nagród autorzy nagrodzonych i wyróżnionych prac 
zostaną poinformowani  w późniejszym terminie,
- prace nagrodzone i wyróżnione zostaną zaprezentowane na wystawie, o miejscu której 
organizatorzy poinformują w osobnym piśmie,
- organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie.

8. Kontakt:
Osoba do kontaktu (w przypadku pytań odnośnie konkursu):
Agnieszka Żelazna  tel. 509 385 193.

                                                                                             


