
MIĘDZYŚWIETLICOWY KONKURS PLASTYCZNY 

„Kapelusz Pani Jesieni” 

I. Organizator konkursu: 

Świetlica Szkoły Podstawowej nr 34  

z Oddziałami Integracyjnymi w Gdyni  

im. Leonida Teligi  

ul. Cylkowskiego 5 

81-465 Gdynia 

tel. (058) 622-14-34 

e-mail: sekretariat@sp34gdynia.pl 

 
II. Cele konkursu: 

1. Rozwijanie wrażliwości artystycznej uczniów. 

2. Rozbudzanie kreatywności. 

3. Doskonalenie różnorodnych uzdolnień plastycznych. 

4. Wspieranie zainteresowań dzieci. 

III. Regulamin konkursu: 

1. Konkurs skierowany jest do uczniów klas I-III uczęszczających do 
świetlic szkolnych. 

2. Zadaniem konkursowym jest wykonanie pracy plastycznej pt. : „Kapelusz 
Pani Jesieni” 

3. Forma pracy przestrzenna, 

• Wielkość  40-50 cm.  

• Technika i dobór materiałów plastycznych dowolny. 

4. Głównymi kryteriami oceny będą: 
o zgodność z tematem, 
o oryginalność i pomysłowość, 
o dobór techniki, 
o wkład pracy ucznia, 
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o estetyka wykonania, 

5. Praca musi być wykonana samodzielnie. 

6. Uczestnik może zgłosić jedną pracę. 

7. Szkoła może dostarczyć maksymalnie 5 prac. 

8. Pracę należy opisać posługując się załączony formularzem 
zgłoszeniowym i dostarczyć osobiście lub na adres szkoły z dopiskiem 
„Konkurs świetlicowy” w terminie do 20.10.2021 

9. Nadesłane prace przechodzą na własność organizatora. 

10.Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z akceptacją regulaminu 
oraz zgodą na upowszechnienie prac przez organizatora i udostępnienie 
danych osobowych podanych w formularzu zgłoszeniowym. 

11.O wynikach konkursu poinformujemy mailowo lub telefonicznie do dnia 
29.10.2021 

12.Dyplomy oraz nagrody dla laureatów będzie można odebrać do 
19.11.2021  w świetlicy. 



Zgoda na uczestnictwo w konkursie 

……………………………………………………………………. 

Imię i nazwisko dziecka 

…………………………………………………………………… 

Wiek, klasa, nazwa szkoły 

Wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego dziecka w konkursie plastycznym 
„Kapelusz Pani Jesieni” organizowanym przez 

 Szkołę Podstawową nr 34 w Gdyni. 

Oświadczam, iż przeczytałem/łam i akceptuję warunki uczestnictwa w konkursie. 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dziecka podczas trwania 

konkursu. 

(Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29.04.2004 – Dz. U. nr 100 poz. 
1024) 

…………………………………………………………. 

Podpis rodzica, opiekuna 



FORMULARZ  ZGŁOSZENIOWY 

Imię i nazwisko :    
………………………………………………………………………… 

Klasa: 
……………………………………………………………………………………
… 

Adres, e-mail i numer telefonu szkoły: 
…………………………………………............... 

Praca wykonana pod kierunkiem : 
………………………………………………………… 


