
Zespół Szkół Specjalnych w Dębicy

Serdecznie zaprasza

do udziału w Wojewódzkim Konkursie Plastycznym

pod hasłem:

„KOLOROWE MOTYLE”

1. CELE KONKURSU:

• Kształtowanie poczucia estetyki i piękna

• Wyrażanie emocji w formie plastycznej ,

• Inspirowanie do twórczej aktywności, 

• Budowanie poczucia sukces

2. UCZESTNICY KONKURSU:

Konkurs kierowany jest do uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 
umiarkowanym lub znacznym ze Szkoły Podstawowej, Gimnazjum oraz Szkoły Przysposabiającej 
do Pracy.

3.ZAŁOŻENIA OGRANIZACYJNE :

• Uczestnicy konkursu wykonują prace indywidualne ( prace zespołowe nie będą oceniane)

• Format pracy dowolny

• Uczestnicy wykonują prace techniką dowolną. Prace wykonane z artykułów sypkich, 
plasteliny, szkła lub mas plastycznych należy odpowiednio zabezpieczyć, aby dotarły 
nieuszkodzone.

• Nadesłane prace nie podlegają zwrotowi

• Warunkiem udziału w konkursie jest nadesłanie nigdzie wcześniej niepublikowanych 
prac.

• Prace oceniane będą w czterech kategoriach wiekowych: kl.1-3 SP, kl.4-6 SP, Gimnazjum, 
Szkoła Przysposabiająca do Pracy.

• Każda praca powinna być na odwrocie opatrzona metryczką zawierającą dane : 

 Imię i nazwisko autora 

 Wiek autora 



 Imię i nazwisko opiekuna 

 Adres i telefon placówki

• Każda placówka zobowiązana jest do przesłania karty zbiorczej ( załącznik nr.1)

• Nadesłanie  prac  jest  jednoznaczne  z  przekazaniem  praw  autorskich  do  nich  na  rzecz 
organizatora. W tym celu należy złożyć oświadczenie (załącznik nr.2)

Dane  osobowe  mogą  być  wykorzystywane  zgodnie  z  ustawą  o  ochronie  danych 
osobowych  z  dnia  29  sierpnia  1997  przez  organizatora  na  potrzeby  niniejszego 
konkursu.

4.TERMIN NADESŁANIA PRAC DO 6 MAJA 2013r. na adres :

Zespół szkół Specjalnych

Ul. Matejki 22

39-200 Dębica

Tel. (14) 6700798

5.ROZDANIE NAGRÓD I WYSTAWA POKONKURSOWA odbędzie się w galerii MOK w Dębicy, 
ul.    Akademicka 8 w dniu 28 maja 2013 roku o godzinie 11.00.  
Autorzy (opiekunowie) nagrodzonych prac zostaną poinformowani.

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE :

• Zgłoszenie jest jednoznaczne z akceptowaniem Regulaminu Konkursu

• Prace niezgodne z regulaminem, zniszczone nie będą brane pod uwagę.

• Informacje o konkursie można uzyskać pod numerem telefonu (14) 6700798 u pań : 

Anny Jurkiewicz, Joanny Janiec, Marty Reguły.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie.



Załącznik nr.1

Lista zbiorcza 

Wojewódzki Konkurs Plastyczny

pod hasłem

„Kolorowe Motyle”

………………………….

(pieczęć szkoły)

Nazwa i adres placówki: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Lp. Autor Wiek Opiekun

………………………………………………………….

Miejscowość,  data



Załącznik nr.2

Oświadczenie

Oświadczam, że zostałem zapoznany z regulaminem Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego 
„Kolorowe Motyle” i bez zastrzeżeń przyjmuję  jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora na potrzeby 
konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r.( Dz. U. 2002 Nr. 101, poz. 926 z późniejszymi 
zmianami) w celu przeprowadzenia konkursu oraz dalszego wykorzystywania prac. Oświadczam, że w 
związku z  powyższym nie wnoszę żadnych roszczeń prawnych, finansowych.

…………………………………………………………………….

                                                                                                     Podpis rodzica lub prawnego opiekuna


