
Regulamin Konkursu Plastycznego 
pt „Świat to za mało” na podstawie twórczości Stanisława Lema.

I. USTALENIA WSTĘPNE 

1.Organizatorem konkursu są: Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Lipce
oraz  Gminna Biblioteka Publiczna w Lipce.

2. Celem konkursu jest propagowanie twórczości literackiej Stanisława Lema 
w ogłoszonym przez Sejm RP roku 2021 Rokiem Stanisława Lema. Stworzenie możliwości 
debiutu, a także rozwijanie umiejętności plastycznych i uwrażliwienie na piękno. 

3. Konkurs podzielony jest na 2 kategorie wiekowe:
I kategoria: Uczniowie klas I-III
II kategoria: Uczniowie klas IV-V
Autorzy trzech najlepszych prac w każdej grupie wiekowej otrzymają nagrody.
Wszyscy Uczestnicy konkursu otrzymają słodki upominek-niespodziankę.

 4. Nagrodzone prace mogą zostać opublikowane na stronie FB Rady Rodziców, stronie Szkoły 
Podstawowej im. Jana Pawła II oraz na stronie internetowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Lipce. 

5. Organizator zastrzega sobie prawa do: 
a) wprowadzania zmian w regulaminie konkursu, 
b) odstąpienia od organizowania konkursu bez podania przyczyny, 
c) nierozstrzygnięcia konkursu w przypadku zbyt małej ilości nadesłanych prac, 
d) rozstrzygania w kwestiach nieuregulowanych postanowieniami regulaminu. 

II. ZASADY KONKURSU 

1.Termin trwania konkursu ogłasza organizator. Konkurs trwać będzie od 11.10.2021r. 
do 29.10.2021 r. Ostateczny termin dostarczania prac do godz.15:00 29.10.2021 r.  Wyniki 
konkursu zostaną ogłoszone 05.11.2021 r.

2. Zadanie konkursowe polega na stworzeniu pracy plastycznej przedstawiającej swój własny 
fantastyczny świat.

3. Do konkursu przyjmowane są prace plastyczne: 
a) W formie plastycznej płaskiej
b) wykonane dowolną techniką plastyczną ( np.: ołówek, kredka, farby plakatowe, akwarela, 
tempera, pastele suche, pastele olejne, wyklejane).  
c) wykonane na papierze typu brystol, blok techniczny 
d) dotąd niepublikowane, będące własnością Twórcy. 

4. Konkurs kierowany jest do Uczniów klas I-V Szkoły Podstawowej w Lipce. 
Każdy z uczestników może dostarczyć tylko jedną pracę plastyczną. 

5. Złamanie postanowień regulaminu wiąże się z dyskwalifikacją nadesłanej pracy. 

III. Dostarczanie prac

1. Prace plastyczne należy dostarczać do Gminnej Biblioteki Publicznej 
lub Sekretariatu Szkoły Podstawowej w Lipce. 



2. Do pracy proszę dołączyć zgodę na publikację o treści: Wyrażam zgodę 
na wykorzystanie i publikację pracy przez Radę Rodziców przy Szkole Podstawowej 
w Lipce, Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Lipce 
oraz Bibliotekę Gminną w Lipce na oficjalnej stronie internetowej szkoły/biblioteki 
i profilu FB. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz na publikację 
wizerunku w celach związanych z konkursem.

3. Każda praca powinna zawierać informację: Imię i Nazwisko oraz klasa osoby tworzącej.

IV. SPOSÓB OCENY PRAC, SKŁAD JURY 

1. Prace oceniane są przez członków jury. 

Skład Jury: 
Przedstawiciele Rady Rodziców
Przedstawiciel Szkoły Podstawowej w Lipce
Przedstawiciel Biblioteki Gminnej w Lipce

2. Kryteria oceny prac: estetyka pracy, pomysł, kreatywność, samodzielność i oryginalność. 

3. Proces oceniania prac jest tajny. 

4. W momencie ogłoszenia wyników zostają ujawnione dane osobowe (imię i nazwisko) autorów 
zwycięskich oraz wyróżnionych prac. 

V. NAGRODY 

1. Nagrody przyznawane są autorom trzech najlepszych prac w każdej kategorii wiekowej. 

VI. POLITYKA PRYWATNOŚCI

 
1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest podanie prawdziwych danych osobowych. 

2. Dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie do celów Konkursu i nie będą 
udostępniane podmiotom trzecim. 

3. Wysłanie pracy na Konkurs jest równoznaczne ze zgodą na wykorzystanie danych 
osobowych do celów Konkursu. 

4. Organizator gwarantuje autorowi prawo wglądu do jego danych osobowych, a także 
możliwość ich poprawiania.


