
REGULAMIN MIĘDZYŚWIETLICOWEGO 
KONKURS PLASTYCZNEGO 

„ZAJĄCZEK WIELKANOCNY”

1. Zadaniem uczestników konkursu będzie wykonanie zajączka dowolną techniką, z różnych materiałów 
np. akwareli, kredki ,włóczki, styropianu, materiałów elastycznych itp.(praca przestrzenna lub płaska).

2. Każda szkoła może przesłać dowolną liczbę prac. Liczba uczniów wykonujących daną pracę nie 
może przekraczać dwóch osób. Prace powinny być opatrzone:

 czytelnym imieniem i nazwiskiem ucznia,
 czytelnym imieniem i nazwiskiem opiekuna,
 pieczęcią szkoły.

3. Najciekawsze prace komisja wyróżni w następujący sposób:
 nagrody, dyplomy dla trzech pierwszych miejsc,
 wystawa prac po rozstrzygnięciu konkursu w Szkole Podstawowej nr 19.

4. Jury w ocenie prac będzie brało pod uwagę:
 pomysłowość,
 wkład pracy,
 staranność i estetykę wykonania.

5. Prace powinny zostać dostarczone do szkoły do dnia 29.03.2023r. lub wysłane na adres szkoły:
Szkoła Podstawowa nr 19
im. Stanisława Staszica 
os. Oświecenia 1, 61-205 Poznań
z dopiskiem – świetlica szkolna

6. Wyniki konkursu będą zamieszczone na stronie internetowej naszej  szkoły od dnia  07.04.2023r.  
www.sp19poznan.pl  oraz na profilu szkoły w serwisie społecznościowym facebook.

7. Nagrody, oraz wykonane prace, będzie można odebrać od 10.04.2023r.  w świetlicy szkolnej, 
od godziny 6:00 do 17:00. 

8. Kartę zgłoszenia ucznia do konkursu stanowi załącznik nr 1 do regulaminu.

              Osoby odpowiedzialne za przebieg konkursu: 
              Wychowawcy świetlicy: 

 mgr Alicja Cymbaluk, 
 mgr Joanna Gorzejewska.



Załącznik nr 1    Karta zgłoszenia

KARTA ZGŁOSZENIA DO  MIĘDZYŚWIETLICOWEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO 

pt. „ Zajączek Wielkanocny”

Imię i nazwisko uczestnika konkursu  …………………..………………………………………………….…………. 

klasa ..………………………………………………………………………………….........................

Nazwa placówki/szkoły, adres, telefon/e-mail, ……………………..…..……………………….……………….
……………………………………………………………………………………………………….……………………………………

Imię i nazwisko nauczyciela …………………………………………………………………………………………………

telefon/email     ..…………………………………………………………………………………………………………………

OŚWIADCZENIE, ZGODA RODZICA/PRAWNEGO OPIEKUNA DZIECKA:

Ja  niżej  podpisana/y  wyrażam  zgodę  na  udział  mojego  dziecka/  podopiecznego  
w  Międzyświetlicowym Konkursie plastycznym ”Zajączek Wielkanocny”,  organizowanym przez
Świetlicę  Szkoły  Podstawowej  nr  19   im.  Stanisława  Staszica  w  Poznaniu.  
Oświadczam,  że  zapoznałam/zapoznałem  się  z  Regulaminem  konkursu  
i  akceptuję  jego  warunki.  Wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  danych  osobowych  mojego
dziecka/podopiecznego  w  celach  wynikających  z  regulaminu  Konkursu,  zgodnie  
z  Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i  Rady UE nr 2016/679 z  dnia 27.04.2016r.   
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych.

                                                     ………..…………………………………………………………………………….
                                                        data i podpis rodzica/ prawnego opiekuna dziecka     


