
„Kolorowy bajek świat" 

 
I. Organizator konkursu: 

 

Katolicka Szkoła Podstawowa, Katolickie Liceum Ogólnokształcące SPSK  

w Zawierciu i Miejski Ośrodek Kultury „Centrum”  

zapraszają do wzięcia udziału w  konkursie plastycznym pt. 

„Kolorowy bajek świat” 

zorganizowanym pod Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Zawiercie. 

II. Celem konkursu jest: 

 rozwijanie wyobraźni i pomysłowości dzieci, 

 inspirowanie do aktywności twórczej, 

 promowanie spontanicznej ekspresji plastycznej dziecka. 

 

III.   Regulamin konkursu: 

1. Konkurs adresowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym. 

2. Na konkurs można zgłaszać tylko prace indywidualne, w formacie A4. 

3. Technika: dowolna – płaska. 

4. Prace wraz z dołączoną kartą zgłoszenia oraz oświadczeniem rodzica zostaną 

odebrane osobiście z każdej placówki przez organizatora konkursu w dniu 

19.05.2017 r. 

4.1 Uczestnicy indywidualni mogą nadsyłać prace do dnia 17.05.2017 r. 

(decyduje data stempla pocztowego)  na adres: Katolickie Liceum 

Ogólnokształcące SPSK ul. Sienkiewicza 60, 42-400 Zawiercie.  

5. Prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych: 

 dzieci z rocznika 2012-2013 (4 - 5-latki), 

 dzieci z rocznika 2010-2011 (6 - 7-latki). 

6. Ilość prac ograniczona  (maksymalnie 5 prac z danej kategorii wiekowej). 



7. Każda praca powinna zawierać na odwrocie: Imię i nazwisko dziecka, wiek 

dziecka, adres i numer telefonu placówki, imię i nazwisko nauczyciela 

przygotowującego do konkursu. 

8. Oceny prac dokona jury powołane przez organizatora konkursu. 

9. Ocenie podlegać będą: zgodność z tematem, wkład pracy dziecka, oryginalność. 

10. Uczestnicy, którzy zajmą I, II, III miejsce, otrzymają dyplomy i atrakcyjne nagrody, 

a nauczyciele, pod kierunkiem których zostały wykonane nagrodzone prace, 

otrzymają podziękowania. 

11. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie 

danych osobowych dzieci i nauczycieli w zakresie realizacji konkursu. 

12. Prace przechodzą na własność organizatora; autorzy przekazują prawa autorskie na 

rzecz organizatora. 

13. Organizator  zastrzega  sobie  prawo do bezpłatnej publikacji prac w środkach 

masowego  przekazu  oraz  prezentacji ich w holu Miejskiego Ośrodka Kultury 

„Centrum” w Zawierciu oraz w Katolickim Liceum Ogólnokształcącym                  

w Zawierciu. 

14. Rozstrzygnięcie  konkursu nastąpi w dniu 22.05.2017 r., wyniki zostaną 

zamieszczone na stronie internetowej placówki pod adresem 

www.katolikzawiercie.pl 

15. Wręczenie nagród będzie miało miejsce podczas Pikniku Rodzinnego                     

w  Katolickim Liceum Ogólnokształcącym w Zawierciu przy ulicy Sienkiewicza 60 

(o terminie Pikniku zwycięzcy zostaną poinformowani telefonicznie). 

16. Szczegółowych informacji nt. konkursu udziela nauczyciel: Jolanta Kozak pod 

numerem tel. 792 463 921. 

 

 

 

 

 



 

Karta Zgłoszenia 

KONKURS PLASTYCZNY „Kolorowy bajek świat” 

Imię i nazwisko dziecka................................................................................. 

Wiek................................................................................................................ 

Imię i nazwisko nauczyciela............................................................................. 

Nazwa i adres przedszkola................................................................................. 

........................................................................................................................ 

Kontakt............................................................................................................. 

......................................................................................................................... 

Oświadczenie rodzica /opiekuna prawnego/ uczestnika 

Oświadczam, że wyrażam zgodę, aby informację o podsumowaniu konkursu, oświadczenia 

oraz inne publikacje organizatorów, w tym relacja z konkursu wraz ze zdjęciami, związane 

z konkursem a przekazywane do wiadomości publicznej, zawierały imię i nazwisko autora 

pracy, tytuł pracy konkursowej, formę nagrody oraz zdjęcia pracy. 

Wyrażam zgodę na publikowanie i przetwarzanie danych osobowych uczestnika na 

potrzeby organizacji i promocji konkursu, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 

29 sierpnia 1997r.     (Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 883). 

 

Imię i nazwisko uczestnika konkursu .................................................................................................................. 

 

..............................................................                                  .......................................................................... 
                   /miejscowość i data/                                                                                                     /podpis opiekuna prawnego/ 
 


