
 

REGULAMIN 

MIEJSKIEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO 

 

„ TROPEM  BOHATERÓW  KSIĄŻEK ASTRID LINDGREN” 

 

POD HONOROWYM PATRONATEM 

BURMISTRZA MIASTA MARCINA JAKUBOWSKIEGO 
 

 

ORGANIZATOR 

 

 Organizatorem Miejskiego Konkursu Plastycznego „  Tropem bohaterów  książek 

Astrid Lindgren” zwanego dalej „Konkursem”, jest Szkoła Podstawowa nr 5 w Mińsku 

Mazowieckim ul. Małopolska 11. 

CEL KONKURSU 

1. Popularyzacja czytelnictwa. 

2. Kształtowanie umiejętności posługiwania się różnymi środkami wypowiedzi 

artystycznej. 

3. Wzmocnienie więzi rodzinnych poprzez wspólne, twórcze spędzanie czasu 

wolnego. 

4. Uczczenie 110 rocznicy urodzin i 15 rocznicy śmierci Astrid Lindgren. 

 

ADRESACI KONKURSU 

 Uczniowie mińskich szkół podstawowych i ich rodziny (rodzice, prawni opiekunowie, 

 dziadkowie). 
 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

          1. Konkurs jest otwarty i odbywać się będzie w czterech kategoriach: 

                  •    kategoria I – dzieci od 6 do 7 lat 

                  •    kategoria II – dzieci od 8 do 10 lat 



                  •    kategoria III – dzieci od 11 do 14 lat 

• kategoria IV – rodzinna (prace wykonane przez dzieci i ich rodziców, prawnych 

opiekunów, dziadków) 

 2. Przedmiotem konkursu jest wykonanie: 

• ilustracji tematycznie związanej z bohaterami lub treścią  książek Astrid 

Lindgren w formacie A3 lub A4 – technika dowolna. 

• lalki/kukiełki/pacynki/marionetki tematycznie związanej z bohaterami książek 

Astrid Lindgren – wielkość dowolna. 

WARUNKI UCZESTNICTWA 

 1. Uczestnikiem Konkursu może być każdy uczeń mińskich szkół podstawowych wraz 

                z rodziną. 

 2. Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie jedną pracę w danej kategorii. 

 3. Niespełnienie wymogów technicznych skutkuje odrzuceniem pracy. 

 4. Zgłoszenie do Konkursu następuje poprzez dostarczenie/nadesłanie  do siedziby  

              Organizatora opisanej pracy (imię i nazwisko, wiek, szkoła) wraz z  formularzem    

                zgłoszenia zawierającym zgodę na przetwarzanie danych osobowych. 

 5. W przypadku dostarczenia/nadesłania większej liczby prac przez jedną szkołę  

                 podstawową, należy dołączyć zbiorczą listę. 

 6. Dostarczenie/nadesłanie pracy wraz z formularzem zgłoszenia oraz oświadczeniem  

               jest równoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu Konkursu. Prace bez formularza 

      lub z formularzem nieposiadającym wszystkich wymaganych danych będą  

            odrzucone. Podobne skutki wywołuje brak oświadczenia zawierającego zgodę na   

                przetwarzanie danych osobowych i wizerunku. 

 7. Termin dostarczenia/nadsyłania prac mija 17 listopada 2017 r. Prace zgłoszone po   

              tym terminie nie będą brane pod uwagę (decyduje data wpływu pracy konkursowej  

               do siedziby Organizatora). 

Szkoła Podstawowa nr 5 

ul. Małopolska 11 

05-300 Mińsk Mazowiecki 

z dopiskiem : Konkurs plastyczny  ,,Tropem bohaterów książek Astrid Lindgren" 

 

KOMISJA 

1. Prace konkursowe oceniać będzie Komisja powołana przez Organizatora. 

2. Werdykt Komisji jest ostateczny i nie przysługuje od  niego odwołanie. 



NAGRODY 

 

      1. Nagrody zostaną przyznane w czterech kategoriach. 

      2. Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej Organizatora:         

          www.sp5minskmaz.edu.pl oraz przekazane do szkół. 

      3. O terminie wręczenia nagród uczestnicy zostaną powiadomieni telefonicznie lub  

          w  formie elektronicznej.   

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Nadesłane prace przechodzą na własność Organizatora. Organizator zastrzega sobie 

prawo do ich publikacji. 

2. Od dnia 22 listopada 2017 r. nadesłane prace będzie można oglądać na wystawie 

pokonkursowej w Bibliotece Pedagogicznej przy ul. J. Piłsudskiego 1a w Mińsku 

Mazowieckim. 

 

 

KOORDYNATORZY KONKURSU: 

Beata Kossakowska - nauczyciel bibliotekarz 

Jolanta Malinowska - nauczyciel bibliotekarz 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________________________________________ 

 PATRONAT      PARTNER 

                 

          Filia w Mińsku Mazowieckim 

 

 



          Załącznik nr 1 

 

Formularz zgłoszenia do konkursu plastycznego „Tropem bohaterów książek Astrid 

Lindgren” organizowanego przez Szkołę Podstawową nr 5 w Mińsku Mazowieckim 

Imię i nazwisko, wiek  autora pracy 

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

Szkoła ……………………………………….......…............................................................................. 

  

Ja, niżej podpisana/ny wyrażam zgodę na uczestnictwo dziecka, którego jestem rodzicem/opiekunem 

prawnym*   …………………………………………..., w   Konkursie   plastycznym  

 (imię i nazwisko dziecka)  

„Tropem bohaterów książek Astrid Lindgren”. Informuję jednocześnie, że zostałam/em zapoznana/ny 

z regulaminem Konkursu i akceptuję jego warunki. 

  

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

         (data i miejsce)                                                                     (czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego dziecka) 

  

  

  

 Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych i wizerunku 

  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w zgłoszeniu, w celach niezbędnych 

do przeprowadzenia konkursu plastycznego „Tropem bohaterów książek Astrid Lindgren” zgodnie z 

ustawą z dnia 19 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z 

późniejszymi zmianami). Moja zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolna, 

zostałem/am poinformowany/a o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych i prawie 

do ich poprawiania. 

Wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku w materiałach o charakterze informacyjnym, 

promocyjnym oraz na stronie internetowej www.sp5minskmaz.edu.pl 

  

  

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

         (data i miejsce)                                                                     (czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego dziecka) 

  

  

  

  

*niepotrzebne skreślić 

 


