
REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO „Nasza planeta, nasze zdrowie”  

1. Organizatorem konkursu plastycznego „Nasza planeta, nasze zdrowie” zwanego dalej „konkursem” 

jest Zespół Szkół w Czchowie, a opiekunem przedsięwzięcia Martyna Wąsik. 

2. Konkurs rozpoczyna się 23.03.2022 r. i trwać będzie do 07.04.2022r.  

3. Celem konkursu jest: 

 • rozbudzenie kreatywności i umożliwienie młodzieży zaprezentowania swojego talentu, 

 • poszerzenie wiedzy na temat stanu środowiska przyrodniczego naszej planety i sposobów jej 

ochrony oraz wpływu środowiska na nasze zdrowie, 

 • wyłonienie najlepszych prac plastycznych wykonanych przez młodzież. 

 4. Tematem konkursu jest przygotowanie pracy plastycznej prezentującej wyobrażenia uczestników 

na temat związku zdrowia człowieka z środowiskiem naszej planety i działalnością człowieka. 

 5. Zadaniem Uczestnika jest wykonanie i przesłanie pracy plastycznej nawiązującej do tytułu 

konkursu.  

6. W konkursie plastycznym mogą wziąć udział wszyscy uczniowie Zespołu Szkół w Czchowie.  

7. Każdy uczeń może przedstawić jedną pracę do konkursu.  

8. Prace należy dostarczyć do opiekuna do 6 kwietnia 2022 r.  

9. Prace złożone na Konkurs muszą być pracami wykonanymi samodzielnie i indywidualnie, nigdzie 

wcześniej niepublikowanymi i nieprzedstawianymi na innych konkursach.  

10. Dostarczenie pracy na Konkurs jest jednoznaczne ze złożeniem deklaracji o tych faktach.  

11. Prace mogą być wykonane dowolną techniką (np. malowanie, kolaż, wycinanka, rysowanie, 

wyklejanie) przy wykorzystaniu np.: kredek, pasteli, farb plakatowych, długopisów, ołówków, 

akwareli, węgla, bibuły i kolorowego papieru.  

12. Prace powinny być wykonane w wybranym formacie A3 lub A4. 13. Uczestnicy nie mogą złożyć 

pracy plastycznej sprzecznej z prawem, ogólnie przyjętymi zasadami etyki, zasadami dobrego 

wychowania, kultury osobistej, wykorzystującej zakazane treści, niezgodnej z dobrymi obyczajami, 

nawołującej do nietolerancji, obrażającej uczucia innych osób, w tym również uczucia religijne, 

przedstawiającej przemoc, naruszającej prawo do prywatności, naruszającej prawa osób trzecich, 

zawierającej materiały chronione prawami wyłącznymi (np. prawami autorskimi) bez zgody osób 

uprawnionych, zawierającą wulgaryzmy, czy treści reklamowe podmiotów trzecich.  

14. O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje powołana w tym celu przez Organizatora Komisja 

Konkursowa (zwana dalej Komisją).  

15. 7 kwietnia Komisja dokona oceny prac i wyłoni zwycięzców. 

16. W konkursie zostaną przyznane nagrody za: I miejsce, II miejsce, III miejsce. 

17. Ocenie Komisji podlegać będą wszystkie nadesłane prace, które spełniają wymagania konkursowe 

określone w Regulaminie.  

18. Komisja przy ocenie prac będzie brała w szczególności pod uwagę: zgodność z tematem pracy, 

oryginalność, staranność wykonania  

19. Decyzja Komisji jest ostateczna i nieodwołalna.  



20. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły oraz na tablicy 

prezentującej najlepsze prace. 

 21.Wszystkie prace przesłane na Konkurs przechodzą nieodpłatnie na własność Organizatora i nie 

będą zwracane autorom.  

22.Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn. 

 23.Udział w Konkursie jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu.  

Opiekun przedsięwzięcia Martyna Wąsik 

 


