
 

 

REGULAMIN MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU 
PLASTYCZNEGO 

KOLAŻ - „PEJZAŻ ZIMOWY” 
 

 Organizatorzy: 
Szkoła Podstawowa nr 13 im. Orląt Lwowskich w Głogowie. 
 
Paulina Łuczyńska 
Karina Nadała 
 

 Cele konkursu: 
 

 Rozwijanie wyobraźni, kreatywności, abstrakcyjnego myślenia.      

 Doskonalenie warsztatu plastyczno - technicznego. 

 Rozwijanie uzdolnień plastycznych.   

 Umiejętność plastycznej interpretacji świata / zjawisk.  

 Wychowanie poprzez estetykę w działaniach plastycznych.     

 Organizacja wystawy prezentującej najciekawsze oraz nagrodzone prace. 
 

 Uczestnicy: 
 
Uczniowie klas I - IV  z głogowskich szkół podstawowych. 
 

 Przedmiot konkursu: 
 

 Temat prac może być potraktowany tradycyjnie, jednak liczymy na mniej 
konwencjonalne podejście w przedstawieniu zimowego świata za oknem.  

 Zestawienie ze sobą przeciwstawnych, zaskakujących elementów pozwala na 
stworzenie ciekawej treści - technika kolażu jest do tego idealna. 

 
 Technika i format prac: 

 

 Techniką prac jest KOLAŻ PLASTYCZNY z wykorzystaniem wszelkiego 
rodzaju papieru. Nie mogą to być prace przestrzenne. 



 Wszystkie elementy papierowe przyklejamy klejem do podłoża papierowego -  
 brystol. 

 Format prac płaskich A3. 

 Materiały DOZWOLONE do wykorzystania w pracy konkursowej: gazety, 
czasopisma, plakaty, tapety, elementy malowane / rysowane (dowolne 
techniki rysownicze / malarskie płaskie), papier różnego rodzaju (papier 
kolorowy, brystol, szary papier, papier śniadaniowy, wata, waciki kosmetyczne 
itp.). 

 
 Zasady uczestnictwa: 

 

 Konkurs jest organizowany dla uczniów klas I - IV z głogowskich szkół 
podstawowych. 

 Do każdej pracy należy dołączyć wypełnioną kartę zgłoszenia i podpisane 
oświadczenie (załącznik nr 1). 

 Każda praca powinna zawierać na odwrocie imię, nazwisko, klasę oraz 
szkołę (załącznik nr 2). Nieopisane prace nie będą brały udziału w 
Konkursie. 

 Jeden uczestnik może zgłosić na Konkurs tylko jedną pracę. 

 Organizator wyraża zgodę na odbiór wszystkich prac od 09. 02. 2023 r. do  
10. 02. 2023 r., jednak nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne ich 
uszkodzenia lub zniszczenia. Po podanym powyżej terminie odbiór prac             
nie będzie już możliwy. 

 Organizator Konkursu zastrzega sobie możliwość eksponowania prac podczas 
uroczystego wręczenia nagród.  

 Prace oceniane będą w dwóch kategoriach wiekowych 

 I – II oraz III – IV 
 

 Termin: 
 

 Prace konkursowe należy przesłać lub dostarczyć osobiście do 01. 02. 2023 r. 
(środa) na adres: 
Szkoła Podstawowa nr 13 im. Orląt Lwowskich w Głogowie, ul. Akacjowa 10, 
67 - 200 Głogów. 
Z dopiskiem: „KONKURS - PEJZAŻ ZIMOWY” 
 

 Szczegółowych informacji udziela: 
 

           Paulina Łuczyńska: 664 - 854 - 015 
           Karina Nadała: 607 - 391 - 660 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
Szkoła Podstawowa nr 13 im. Orląt Lwowskich 

w Głogowie 

ul. Akacjowa 10, 67 - 200 Głogów 

sekretariat: 76 835 - 82 - 35 

email: sekretariat@sp13.glogow.pl 

strona www: https://sp13.glogow.pl/ 

 
 
Załącznik nr 1 
 
KARTA ZGŁOSZENIA (Prosimy wypełnić drukowanymi literami). 
 
Nazwa placówki, adres, telefon: 
 

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

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

 
Imię i nazwisko ucznia: 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Klasa: 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Szkolny opiekun konkursu (numer telefonu): 
 
.................................................................................................................................................... 
 
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka (imię i nazwisko) 
  
.................................................................................................................................................... 
do celów organizacyjnych międzyszkolnego konkursu plastycznego pt. "PEJZAŻ ZIMOWY”. 
Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 13 im. Orląt Lwowskich  
w Głogowie. 
 
Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie do celów konkursowych i nie będą udostępnione 
podmiotom trzecim. Dane podawane są dobrowolnie, lecz wyrażenie zgody jest warunkiem 
uczestnictwa. Rodzic ma prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawiania. 
 
Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego: 
 

…………………………………………………. 

mailto:sekretariat@sp13.glogow.pl


  

Załącznik nr 2 

 

Metryczka do naklejenia na pracę konkursową (proszę wypełnić drukowanymi 

literami). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imię i nazwisko ucznia: 

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

……………………………………………………………… 

Klasa: 

……………………………………………………………… 

Nazwa szkoły:  

…………………………………………………………….. 

……………………………………………………………… 


