
Regulamin konkursu plastycznego 

,, I RAZ I DWA DAWID ZŁOTO MA” 

 

INFORMACJE 

1. Organizator konkursu:  Akademia Rozwoju „Otwarte okno” w Tychach. 

2. Koordynator konkursu: Barbara Szypuła 

3. Konkurs ma na celu: 

• Rozbudzanie kreatywności i uzdolnień plastycznych dzieci, 

• Wzmacnianie wiary we własne możliwości, 

• Promowanie sportu wśród dzieci i młodzieży. 

4. Konkurs jest ogłoszony na stronie internetowej oraz na MobiDzienniku. 

5. Do oceny prac zostało powołane przez organizatora Jury w składzie: 

• Anna Witek, 

• Barbara Kołodziejska, 

• Aleksandra Sadłek, 

• Barbara Szypuła. 

6. Zgłoszenie się do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu  

i zobowiązaniem się do ich przestrzegania. 

 

WARUNKI UCZESTNICTWA 

1. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie/wychowankowie Akademii Rozwoju „Otwarte 

okno” w Tychach. 

• wychowankowie przedszkola,  

• uczniowie szkoły podstawowej, 

• uczniowie szkoły przysposabiającej do pracy. 

2. Prace powinny być wykonane w dowolnej technice plastycznej (malarstwo, rysunek, 

grafika, wyklejanka, itp.), na formacie A3 lub A4. 

3. Prace muszą być opisane na odwrocie: imię i nazwisko ucznia/wychowanka, klasa/grupa. 

4. Komisja konkursowa będzie brała pod uwagę przede wszystkim zgodność z tematyką 

konkursową oraz oryginalność podejścia do tematu. 

5. Jeden uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę. 

6. Konkurs rozpatrywany będzie w czterech kategoriach wiekowych: 

• wychowankowie przedszkola,  

• uczniowie szkoły podstawowej klasy I – III, 

• uczniowie szkoły podstawowej klasy IV – VIII, 

• uczniowie szkoły przysposabiającej do pracy. 

 

TERMIN ZGŁOSZEŃ I CZAS TRWANIA 

1. Podpisane prace należy składać w Sali Gospodarstwa Domowego u koordynatora konkursu 

Barbary Szypuły w terminie do 12 listopada 2021r.  

2. Datę rozstrzygnięcia konkursu plastycznego, wystawę prac oraz termin wręczania nagrody 

koordynator poda w późniejszym terminie. 

3. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej www.otwarteokno.edu.pl. 

4. Wręczenia nagród dokona sam Mistrz Olimpijski, który przyjedzie na spotkanie z uczniami 

naszej szkoły. 

5. Udział w konkursie jest zgodą na upublicznienie imienia i nazwiska oraz wizerunku osób, 

biorących udział w uroczystości wręczania nagród. 

 


