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KONKURS PLASTYCZNY DLA UCZNIÓW KLAS I-III SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

W RAMACH PROJEKTU „TAJEMNICE JEZIORA GAŁĘŹNEGO” 

Legenda ludowa głosi, iż z wód jeziora wyłaniały się o zmroku urocze boginki i 

wabiły chłopców w odmęty wodne. Kto dał się skusić i popłynął na jezioro, 

przepadł. Do ciągle żywych należą tradycje sobótkowe (noc świętojańska) w 

formie zabaw tanecznych przy ogniskach palonych najchętniej na 

wzniesieniach nad jeziorem. 

 

Uczniowie Gimnazjum nr 1 w Kościerzynie realizujący projekt Tajemnice Jeziora 

Gałęźnego mają zaszczyt zaprosić uczniów klas I-III kościerskich szkół 

podstawowych do udziału w konkursie plastycznym. 

ORGANIZATOR: 

Gimnazjum nr 1 w Kościerzynie, ul. M. C. Skłodowskiej 19, 83-400 Kościerzyna,  

Tel. 58 686 34 34         fax. 58 686 84 45 

 

 CELE KONKURSU: 

- aktywizacja uczniów klas I-III miejskich szkół podstawowych, 

- przedstawienie najpiękniejszych zakątków Jeziora Gałęźnego,  

- rozwijanie osobistych zainteresowań, 

- kształtowanie gustów artystycznych oraz rozwijanie upodobań i umiejętności 

plastycznych 

 

 REGULAMIN KONKURSU: 

1. Konkurs adresowany jest do uczniów klas I-III kościerskich szkół 

podstawowych. 

2. Każdy uczeń może wykonać jedną pracę. 

3. Pracę należy na odwrocie opatrzyć godłem. 

4. Technika wykonywanej pracy dowolna. 

5. Prace powinny mieć format: minimum A4, maksimum A3. 

6. Każdy uczestnik konkursu zobowiązany jest dołączyć wypełnioną „Kartę 

zgłoszenia”, stanowiącą Załącznik nr 1 do regulaminu. 

7. Nadesłane prace nie podlegają zwrotowi i przechodzą na własność 

organizatora, pozostając do jego dyspozycji z prawem bezpłatnego 

rozpowszechniania. 
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8. Prace niezgodne z regulaminem, nadesłane po terminie nie będą podlegały 

ocenie. 

 

KONKURS PLASTYCZNY 

1. Kryteria oceny prac: 

- interpretacja tematu: ,,Tajemnice Jeziora Gałęźnego’’, 

- pomysłowość i oryginalne ujęcie tematu, 

- samodzielność wykonania, 

- walory estetyczne. 

2. Jury dokona kwalifikacji prac na wystawę oraz przyzna nagrody za zajęcie I, II 

i III  miejsca.  

3. Fundatorem nagród jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej w Gdańsku. 

4. Terminarz konkursu:   

-marzec 2013 - ogłoszenie konkursu ,  

-dostarczenie prac i kart zgłoszeń - do 5 kwietnia 2013r. do godz.1400 (prace 

dostarczone po terminie nie wezmą udziału w konkursie, 

-obrady jury: kwiecień 2013, 

-ogłoszenie wyników i wręczenie nagród podczas powiatowych obchodów 

Dnia Ziemi (22 kwietnia 2013r.) 

5. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni telefonicznie poprzez swoją 

macierzystą szkołę o werdykcie jury. 

6. Wystawa nagrodzonych prac w holu kina ,,Remus’’ (czerwiec 2013r.). 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 

1. Organizatory zastrzegają sobie prawo publikacji imion, nazwisk, prac i 

informacji o laureatach konkursu. 

2. Zgłoszenie się do konkursu i przesłanie pracy konkursowej oznacza 

przeniesienie praw autorskich dotyczących prac konkursowych uczestników na 

rzecz organizatorów konkursu. 

3. Wszyscy uczestnicy konkursu, dostarczając prace konkursowe, wyrażają 

zgodę na wykorzystanie danych osobowych przez organizatorów w celach 

związanych z konkursem zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie 

danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz 883).     

       Zapraszamy! 

Na zwycięzców czekają nagrody! 
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   Załącznik nr 1 

KONKURS PLASTYCZNY DLA UCZNIÓW KLAS I-III SZKOŁY PODSTAWOWEJ  

W RAMACH PROJEKTU „TAJEMNICE JEZIORA GAŁĘŹNEGO” 

KARTA ZGŁOSZENIA 

 

Godło:............................................................................................................................. 

Imię i nazwisko autora:  ................................................................................................,  

klasa: ……................ 

Szkoła / Placówka (dokładny adres, telefon, e - mail, fax) 

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

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

OŚWIADCZENIE  RODZICA LUB OPIEKUNA PRAWNEGO  
Wyrażam zgodę na udział dziecka (imię i nazwisko dziecka) 
………………………………….............................................. , 
w konkursie plastycznym organizowanym przez Gimnazjum nr 1 w Kościerzynie. Oświadczam, że 
akceptuję regulamin konkursu plastycznego.     

……............................................................ 
           data i czytelny podpis 

Zgodnie z art. 23. ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. (Dz. U. Z 1999r. nr 133, poz. 883 z 
późn. zm.) uczestnik konkursu wyraża zgodę na przetwarzania swoich danych osobowych przez 
organizatora na potrzeby konkursu.    

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

                    data i czytelny podpis 

 

Pieczątka szkoły        Podpis i pieczęć dyrektora szkoły                        

 

 


