
REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO 
„Jan Paweł II - Jego talent i pasje" 

§1 
Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem konkursu jest Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 
w Piotrkowie Trybunalskim. 

2. Regulamin określa warunki uczestnictwa w konkursie. 
3. Konkurs realizowany jest się w trzech kategoriach wiekowych: 
- kategoria I - przedszkole 
- kategoria II - szkoła podstawowa kl. I-III 
- kategoria III -szkoła podstawowa kl. IV-VII 

§2 
Cele 

1. Uczczenie pamięci Jana Pawła II i włączenie się w obchody Roku św. Jana Pawia II. 
2. Podkreślenie wyjątkowości pontyfikatu św. Jana Pawła II. 
3. Propagowanie i pogłębianie wiedzy o św. Janie Pawle II. 
4. Rozbudzanie wyobraźni i kreatywności uczniów. 
5. Inspirowanie dzieci oraz młodzieży do aktywności twórczej. 

Rozwijanie zdolności plastycznych. 

§ 3 
Warunki uczestnictwa 

1. W konkursie plastycznym mogą wziąć udział przedszkolaki i uczniowie szkoły 
podstawowej (kl. I-VII). 

2. Uczestnicy konkursu przesyłają zdjęcie wykonanej przez siebie pracy plastycznej 
do 15 maja 2020 r. Natomiast prace plastyczne należy przesiać do 29.05.2020 roku. 
Uczestnicy konkursu, wraz ze zdjęciem pracy konkursowej, przesyłają zgodę podpisaną 
przez rodzica/opiekuna prawnego na udział dziecka w konkursie oraz przetwarzanie jego 
danych osobowych i wykorzystanie wizerunku zgodnie z postanowieniami niniejszego 
Regulaminu (załącznik 1). 

3. Udział w konkursie oznacza akceptację niniejszego Regulaminu. 
4. Regulamin konkursu jest dostępny na stronie internetowej Organizatora 

www.wodn.piotrkow.pl 

§ 4 
Zadania konkursowe 

1. Udział w konkursie polega na wykonaniu pracy plastycznej na temat „Jan Paweł II -
Jego talent i pasje". 
2. Praca może być wykonana dowolną techniką (farby, kredki, wydzieranka, kolaż itp. ) 
3. Format pracy - arkusz A4 

http://www.wodn.piotrkow.pl


4. Zdjęcie pracy konkursowej, wraz z podpisaną zgodą rodzica/opiekuna prawnego 
(załącznik 1), należy przesłać na adres biuro@wodn.piotrkow.pl do 15 maja 2020 r. (w 
temacie e-maila należy wpisać: „Jan Paweł II - Jego talent i pasje"). 

§ 5 
Ocena prac konkursowych 

1. Oceny nadesłanych prac plastycznych dokona powołana przez Organizatora komisja 
konkursowa. 

2. Ocenie podlegać będą: 
- myśl przewodnia pracy, 
- oryginalność ujęcia tematu, 
- technika wykonanej pracy, 
- kompozycja - czytelność, 
- estetyka. 

3. Decyzje podjęte przez jurorów mają charakter ostateczny. 

§6 
Nagrody 

1. Komisja konkursowa wyłoni Laureata w każdej kategorii wiekowej. 
2. Laureaci otrzymają nagrody. 
3. Organizator może też przyznać wyróżnienia i nagrody specjalne. 
4. Każdy uczestnik konkursu otrzyma dyplom pamiątkowy. 
5. Nagrodzone i wyróżnione prace zostaną zaprezentowane na wystawie w Wojewódzkim 

Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Piotrkowie Trybunalskim. 
6. O terminie ogłoszenia wyników oraz sposobie wręczenia nagród uczestnicy zostaną 

powiadomieni drogą mai Iową. 

§ 7 
Prawa autorskie 

1. Nadesłane zdjęcia prac konkursowych przechodzą na własność organizatora i nie 
podlegają zwrotowi, a organizatorzy zyskują prawo do nieodpłatnego wykorzystania 
wszystkich nadesłanych prac - do ich publikacji razem z informacją o autorach. 
Jednocześnie rodzice/opiekunowie prawni uczestników konkursu wyrażają zgodę 
na przetwarzanie i opublikowanie danych osobowych swoich dzieci dla potrzeb 
zrealizowania konkursu oraz na opublikowanie informacji o wynikach na stronie 
Organizatora oraz w innych środkach masowego przekazu (załącznik 1) 

2. Uczestnicy konkursu upoważniają nieodpłatnie Organizatora konkursu do korzystania 
z nadesłanych prac konkursowych w sposób nieograniczony czasowo. 

3. Uczestnicy konkursu ponoszą całkowitą odpowiedzialność za pracę konkursową 
oraz za ewentualne naruszenie praw autorskich osób trzecich. 

4. W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu Organizator może wykluczyć 
uczestnika z udziału w konkursie. 

mailto:biuro@wodn.piotrkow.pl


§8 

Postanowienia końcowe 

1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i jest jedynym dokumentem 
określającym zasady konkursu. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie. 
3. Załączniki do konkursu: 

załącznik 1 - zgoda rodziców. 

Zapraszamy serdecznie do udziału w tym konkursie! 

Pytania można kierować na adres mailowy:b.rabeda@,wodn.piotrkow.pl 
oraz hiuro@;wodn.piotrkow.pl 

Wojewódzkiego 
Ośr< 

D Y R E K T O R 
iczycieli 


