
VII edycja Międzyszkolnego Konkursu Plastycznego 

„Ucieknij nałogom w pasje” 

TEMAT KONKURSU: „Moja pasja, moje hobby” 

Organizator: 

Szkoła Podstawowa nr 1 w Rumi 

Patronat:  

Regulamin Konkursu Plastyczno- Fotograficznego. 

 

To niezwykle ważne, aby poprzez twórczość dać wydźwięk potrzebie pielęgnowania pasji, 

hobby, twórczości dla przeciwdziałania niebezpieczeństwom jakim są nałogi szeroko pojęte, 

także te cywilizacyjne. Dlatego serdecznie zapraszamy na VII edycję naszego 

międzyszkolnego konkursu plastyczno-fotograficznego. Pokaż za pomocą pracy plastycznej 

lub fotografii swoją pasję, twórczość, hobby. Przedstaw swój świat pełen celów, 

zainteresowań, które są alternatywą dla świata cyfrowego. 

1. Cele konkursu: 

Uzmysłowienie młodzieży, iż poprzez rozwijanie pasji, hobby, zainteresowań jesteśmy 

nakierowani na drogę szczęścia . Kiedy pojawiają w nas się głębokie, pozytywne uczucie 

jesteśmy pewni siebie, swoich działań. Nie ulegamy pokusom świata zewnętrznego, czujemy 

się bezpieczni i szczęśliwi. 

*Umożliwienie rozwoju zainteresowań, twórczości i warsztatu artystycznego uczniów. 

*Integrowanie środowisk szkolnych i inspirowanie ich do działań w zakresie profilaktyki 

poprzez kontakt ze sztuką. 

 

2. Zasady konkursu:  

a) Praca biorąca udział w musi stanowić oryginalną twórczość osoby biorącej udział w 

konkursie; 

b) Składając pracę , uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady konkursu zawarte w 

niniejszym regulaminie. Przesyłając pracę na konkurs, uczestnik wyraża tym samym zgodę na 

wykorzystywanie swoich danych do celów konkursu oraz wyraża zgodę na publikację prac na 

stronie internetowej i Fb SP1 w Rumi oraz na prezentacje prac w Stacji Kultura w Rumi. 

Dane osobowe uczestników pozyskane dla celów konkursu nie będą udostępniane osobom 

trzecim; 

c) Każdy uczestnik konkursu może złożyć tylko jedną pracę;  

d) Nie dopuszcza się do konkursu prac zespołowych. 

3.Technika i format wykonania pracy plastycznej: 

a. Praca plastyczna w formacie minimum A3 (grafika warsztatowa, graffiti, rysunek, 

malarstwo, techniki mieszane, collage)  

b. Fotografia -  „Moja pasja, moje hobby” w formie elektronicznej (PODPISANA w 

tytule: imię nazwisko, klasa i szkoła) wysłana na e- maila: 

magdabielinska@gmail.com 



4. Kategorie wiekowe: 

Klasy IV-VI Szkoła Podstawowa 

Klasy VII-VIII  Szkoła Podstawowa 

c. 5. Sposób i termin składania prac:  

Prace konkursowe prosimy dostarczyć do sekretariatu Szkoły Podstawowej nr 1 w 

Rumi ul. Kościelna 6 do 2 grudnia 2022 r. oraz zdjęcia w formacie elektronicznym 

(PODPISANA w tytule: imię nazwisko, klasa i szkoła) wysłana na maila: 

magdabielinska@gmail.com 

 

Pracę proszę podpisać zamieszczając informacje (imię i nazwisko, klasa, nazwa, adres i 

telefon kontaktowy  szkoły i nazwisko opiekuna plastycznego)  do 2 grudnia 2022 r. 

7. Pozostałe zasady konkursu:  

a) Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu:   grudzień 2022 r. 

c) Osoby nagrodzone i wyróżnione w konkursie zostaną poinformowane o werdykcie jury, za 

pośrednictwem opiekuna szkolnego. Wyniki  zostaną ogłoszone publicznie; 

d) W konkursie przewidziano nagrody, dyplomy i wyróżnienia rzeczowe; 

e) Prace konkursowe oceniane będą przez co najmniej trzyosobowe Jury ; 

f) Prace konkursowe mogą być opublikowane w mediach, na stronach internetowych 

Organizatorów, w różnych materiałach Organizatorów, bez honorarium, tylko w ramach 

promocji, zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 

(Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904 z późn. zm.).  

g) Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do elektronicznej redakcji prac konkursowych, a 

także ich publikacji.  

 

Organizator: Szkoła Podstawowa Nr 1 w Rumi  Koordynator: Magdalena Bielińska 

(magdabielinska@gmail.com) 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY ! :) 


