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Dofinansowano ze środków programu „Działaj Lokalnie” Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności 

realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Fundację Fundusz Lokalny w 
Leżajsku – Ośrodek Działaj Lokalnie. 

REGULAMIN 

GMINNEGO KONKURSU PLASTYCZNO - FOTOGRAFICZNEGO 

ORGANIZOWANEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ W SARZYNIE  

W RAMACH PROJEKTU „W ZGODZIE Z NATURĄ” 

 
ORGANIZATOR: 

 

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Sarzyna 

oraz  

Szkoła Podstawowa  

im. ks. Stefana Kardynała  

Wyszyńskiego w Sarzynie 

37-310 Nowa Sarzyna, Sarzyna 1265 

Tel. 17 2413 859 

 
1. Cele konkursu: 

 

• Podniesienie świadomości w zakresie bogactwa przyrodniczego okolicy. 

• Propagowania dbałości o zachowanie bioróżnorodności. 

• Uczenie dbałości o otoczenie, w którym żyjemy na co dzień. 

• Rozwijanie uzdolnień twórczych. 

• Uwrażliwienie na piękno otaczającej przyrody. 

 

 2. Zasady uczestnictwa: 

 

 W konkursie może wziąć udział każdy uczeń/dziecko z terenu gminy Nowa Sarzyna. 

 Wszystkie prace wykonywane są indywidualnie.  

 Termin składania prac upływa z dniem 02.12.2022r. 

 Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród  odbędzie się 11.12.2022r. 

 Wyniki dostępne będą również na stronie internetowej szkoły: www.gsasarzyna.pl. 

 Każda praca powinna być opatrzona kartą informacyjną zawierającą:  

tytuł pracy, imię i nazwisko autora, klasę, nazwę szkoły oraz imię i nazwisko 

nauczyciela – opiekuna (Załacznik nr 1) oraz oświadczenie rodziców / prawnych 

opiekunów na wykorzystanie wizerunku (Załacznik nr 2). Załączniki należy nakleić 

na odwrocie pracy/zdjęcia. 

http://www.gsasarzyna.pl/
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 Konkurs organizowany jest w trzech  grupach wiekowych: 

I. Przedszkole, 

II. Uczniowie klas I – III szkół podstawowych, 

III. Uczniowie klas IV- do VIII szkół podstawowych. 

 

 

3. Tematyka prac:  

 

I – przedszkole – praca plastyczna 

Rysunek  format A3 (297mm x 420mm) wykonany dowolną techniką. 

„Przyroda wokół mnie”. 

 

 II – uczniowie klas I – III szkół podstawowych – praca plastyczna - plakat 

Plakat format A3 (297mm x 420mm) wykonany dowolną techniką. 

„Dbam o środowisko naturalne”. 

 

 

III – uczniowie klas IV – VIII szkół podstawowych - fotografia 

Fotografia wykonana na temat: 

„Piękno natury w obiektywie”- osobliwości przyrodnicze mojej Małej Ojczyzny 

(flora/fauna). 

 

Zdjęcie powinno być wykonane samodzielnie i wydrukowane na papierze fotograficznym    

w formacie A4 (210mm x 297).  

 
 

 

4. Zasady ogólne 

 Każdą szkołę/przedszkole może reprezentować maksymalnie 5 prac w każdej 

kategorii wiekowej - wybrane przez macierzystą szkołę/przedszkole i dostarczone do 

sekretariatu Szkoły Podstawowej w Sarzynie w podanym terminie. 

 W prezentowanych pracach ocena będzie uwzględniać: 

1. W przypadku prac plastycznych: 

-  dobór tematu,  

-  przedstawienie tematu w oryginalnej formie, 

- pomysłowość, 

-  różnorodność zastosowanych technik, 

- estetyka wykonania. 

 2. W przypadku fotografii: 
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  - jakość techniczna, 

  - światło, barwa, kolor, 

  - kadrowanie, 

  - treść, 

  - wrażenie artystyczne. 

 Prace niespełniające wymogów co do formy i techniki nie będą brały udziału w 

konkursie. 

 W każdej grupie wiekowej zostaną przyznane 3 pierwsze miejsca z atrakcyjnymi 

nagrodami oraz wyróżnienia. 

 Rozstrzygnięcia konkursu i wyboru najlepszych prac dokona jury powołane przez 

organizatorów. 

 Nagrodzone prace zostaną wyeksponowane w Szkole Podstawowej w Sarzynie. 

 Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do ekspozycji prac bez zgody autora. 

 Prace nie będą zwracane autorom. 

 

Przystępujący do konkursu akceptują postanowienia regulaminu. 
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Załącznik nr 1–Opis pracy na konkurs plastyczno – fotograficzny „Przyroda wokół mnie”. 

 

TYTUŁ PRACY  

IMIĘ I NAZWISKO AUTORA  

KLASA  

KATEGORIA WIEKOWA  

IMIĘ I NAZWISKO NAUCZYCIELA - 

OPIEKUNA 

 

NAZWA SZKOŁY 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2-  Oświadczenie rodziców / prawnych opiekunów na wykorzystanie wizerunku dziecka   

Oświadczenie 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka  

 

……………………………………………………………………………………………………..…… 
(Imię i nazwisko) 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 
(Nazwa szkoły) 

 

w Gminnym Konkursie plastyczno – fotograficznym „Przyroda wokół mnie”. 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na zamieszczanie zdjęć i filmów zawierających wizerunek mojego 

syna/córki zarejestrowanych podczas realizacji gminnego konkursu plastyczno – fotograficznego           

w mediach, Internecie, prasie lokalnej,  telewizji, gazetkach szkolnych. Jednocześnie przyjmuję do 

wiadomości, że wizerunek mojego dziecka będzie wykorzystywany tylko i wyłącznie w celu promocji 

i potrzeb Konkursu organizowanego przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Sarzyna i Szkołę 

Podstawową w Sarzynie. 

 

 

……………….....................................                                               …………………………………… 
(miejscowość, data)                                                                                                          (podpis rodzica/opiekuna prawnego) 
 


