
REGULAMIN KONKURSU  

NAMALUJ MI PIOSENKĘ 

Celem konkursu jest uwrażliwienie na potrzeby i trudności osób niesłyszących. 

  

I ORGANIZATOR, CELE I UCZESTNICY KONKURSU 

1.      Organizatorem konkursu jest zespół „Integracja” Szkoły Podstawowej Nr 4 im. I.J. 

Paderewskiego w Pruszczu Gdańskim. 

2.      Celem konkursu jest: 

-  zwrócenie uwagi na problem osób niesłyszących, uwrażliwienie na ich potrzeby w zakresie 

doświadczania świata, odbierania wrażeń artystycznych, w tym muzyki, dostępnymi dla nich 

zmysłami.  

- rozwijanie umiejętności plastycznych wśród dzieci i młodzieży, rozwijanie kreatywności. 

4.     Konkurs skierowany jest do uczniów klas IV – VI Szkoły Podstawowej Nr 4 im. I.J. 

Paderewskiego w Pruszczu Gdańskim. 

II ZADANIE KONKURSOWE 

1.       Przedmiotem konkursu jest wykonanie według własnego pomysłu pracy plastycznej, której 

celem jest obrazowe przedstawienie treści i nastroju wybranej piosenki. 

2.       Praca może być wykonana dowolną techniką z użyciem dowolnych materiałów plastycznych. 

4.       Praca musi być wykonana w formacie A3. 

6.       Praca powinna być indywidualna. 

III WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE 

1.       Udział w konkursie ma charakter bezpłatny i dobrowolny. 

2. Uczestnikiem konkursu może być uczeń klas IV - VI, który złoży pracę odpowiadającą 

postanowieniom niniejszego Regulaminu. 

3.     Przystąpienie do konkursu wiąże się z zaakceptowaniem jego Regulaminu. 

4.   W konkursie mogą wziąć udział jedynie prace autorskie – wykonane samodzielnie przez 

uczestnika, dotąd niepublikowane w Internecie, w książkach i czasopismach, nienagradzane w 

innych konkursach. 

5.  Każdy uczestnik konkursu może złożyć maksymalnie 1 pracę konkursową. 

6.   Rysunki oraz treść nie mogą zawierać elementów zastrzeżonych lub chronionych prawami 

autorskimi innych osób. 



7.       Każda składana na konkurs praca powinna być opatrzona metryczką ( dołączoną do pracy na 

odwrocie) zawierającą:- imię i nazwisko, klasę oraz tytuł i autora piosenki, która stanowiła 

inspirację do pracy. 

8.       Termin składania prac mija z dniem 31 października 2022 r. Prace złożone po terminie nie 

podlegają ocenie. 

9.     Prace nie odpowiadające wymogom Regulaminu, nie opatrzone metryczką, złożone po 

terminie  nie podlegają ocenie. 

10.   Do pracy powinien być dołączony załącznik nr 1 ( zgoda rodzica). 

11.   Wszelkie koszty związane z przygotowaniem pracy konkursowej ponosi uczestnik Konkursu 

we własnym zakresie. 

12.   Prace konkursowe nie będą zwracane ich autorom. 

13.   Z chwilą zgłoszenia pracy do konkursu prawa autorskie zostają przekazane na rzecz 

Organizatora. 

IV OCENA PRAC, NAGRODY I ZASADY ICH PRZYZNAWANIA 

1.      O wyłonieniu zwycięzców, laureatów konkursu decyduje Komisja Konkursowa powołana 

przez Zespół „Integracja” Szkoły Podstawowej Nr 4 im. I.J. Paderewskiego w Pruszczu 

Gdańskim. 

2.      Komisja konkursowa wyłoni laureatów I-III miejsca przewidując dla nich nagrody rzeczowe. 

3.      Uroczyste podsumowanie i wręczenie nagród zwycięzcom nastąpi w terminie uzgodnionym 

przez Organizatora, o czym zostaną poinformowani zainteresowani. 

4.      Decyzje Komisji konkursowej są ostatecznie, niepodważalne i nie przysługuje od nich 

odwołanie. 

5.      Najciekawsze prace plastyczne zostaną wyeksponowane na tablicy w holu szkoły. 

6.      Podczas oceny prac konkursowych Komisja Konkursowa będzie brała pod uwagę: 

a.     zgodność pracy z tematyką konkursu, 

b.     estetykę pracy, 

d.     oryginalność prezentowanych treści, pomysłowość. 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 

OŚWIADCZENIE 

Zgoda rodziców  (opiekunów prawnych) na udział dziecka w organizowanym przez Zespół 

„Integracja” Szkoły Podstawowej Nr 4 im. I.J. Paderewskiego w Pruszczu Gdańskim. 

  

  

1. Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka  

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

                                                      (imię i nazwisko)    

w  Konkursie Plastycznym NAMALUJ MI PIOSENKĘ 

2. Wyrażam zgodę  na wykorzystanie przez organizatora Konkursu wizerunku mojego dziecka 

oraz przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka (imienia, nazwiska, wieku i nazwy i 

adresu szkoły) w celach wynikających z organizacji Konkursu zgodnie z ustawą   z dnia 29 

sierpnia 1997 r.  o ochronie danych osobowych  (Dz. U. 2016, poz. 922 z późn. zm).  

3. Ponadto wyrażam zgodę  na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie nadesłanej przez moje 

dziecko pracy konkursowej w materiałach promocyjnych związanych z Konkursem, 

prezentacjach pokonkursowych, na stronie internetowej organizatora konkursu oraz w innych 

formach utrwaleń.  

  

Data       Czytelny podpis rodzica/opiekuna dziecka

           

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 


