
 

 

Zespół Szkół Specjalnych nr 3 

w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie 

ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków
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Regulamin konkursu plastycznego 

dla uczniów – pacjentów Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego           

w Krakowie pt. „Świat pełen barw”. 
 

 

ORGANIZATOR KONKURSU 

Wychowawcy- nauczyciele zajęć pozalekcyjnych Zespołu Szkół Specjalnych nr 3                                     

w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie. 

 

TEMATYKA 

Przedmiotem konkursu jest wykonanie ilustracji przedstawiającej  temat konkursu w formie 

plastycznej. 

 

CELE KONKURSU 

1. Kształtowanie oraz rozwijanie wśród dzieci i młodzieży wyobraźni plastycznej. 

2. Rozwijanie u młodzieży umiejętności obserwacji otoczenia. 

3. Rozwijanie wyobraźni i aktywności twórczej.  

4. Rozwijanie umiejętności wykorzystywania i łączenia różnych technik plastycznych. 

5. Rozwijanie zdolności manualnych.  

6. Dążenie do uzyskania sukcesu poprzez zdrową rywalizację z rówieśnikami.  

 

UCZESTNICY KONKURSU 

W konkursie mogą brać udział uczniowie Zespołu Szkół Specjalnych nr 3 przebywający na 

oddziałach szpitalnych Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie w kategoriach 

wiekowych: 

I kat. - uczniowie klas I-III szkoły podstawowej, 

II kat. - uczniowie klas IV-VIII szkoły podstawowej, 

III kat. - uczniowie szkół ponadpodstawowych. 



 

   

WARUNKI KONKURSU 

1. Uczestnik konkursu wykonuje pracę plastyczną dotyczącą tematu konkursu. 

2. Praca plastyczna powinna mieć format A4 i może być wykonana dowolna techniką płaską.  

3. Uczestnik konkursu może wykonać tylko jedną pracę konkursową. 

4. Uczestnik konkursu wykonuje pracę samodzielnie. 

5. W konkursie nie mogą brać udziału prace nagrodzone w innych konkursach. 

6. Każda praca musi mieć wypełnioną metryczkę, której wzór stanowi Załącznik nr 1 oraz 

wypełnione i podpisane przez opiekuna prawnego dziecka Załączniki nr 2 i 3. 

7. Prace konkursowe przechodzą na własność organizatora konkursu, który zastrzega sobie 

prawo do nieodpłatnej ich publikacji na swojej stronie internetowej oraz eksponowania na 

terenie Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie.  

8. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na zamieszczenie nazwisk 

laureatów na stronie internetowej Zespołu Szkół Specjalnych nr 3 w Krakowie.  

9. Uczestnik biorący udział w konkursie zgadza się z postanowieniami regulaminu konkursu. 

 

CZAS TRWANIA KONKURSU 

1. Konkurs trwa od 13.09.2022 r. do 06.11.2022 r. 

2. Prace należy dostarczyć do dnia  06. 11. 2022 r. do koordynatorów konkursu:  

Ewa Pomorska- Kroczka, Klaudia Osińska. 

 

ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD 

1. Jury konkursu przyzna I, II, III miejsce oraz trzy wyróżnienia w każdej kategorii wiekowej. 

2. Laureaci  zwycięskich oraz wyróżnionych prac z każdej kategorii otrzymają  upominki    

oraz dyplomy.  

3. Jeżeli osoby nagrodzone lub wyróżnione w dniu rozstrzygnięcia konkursu nie będą 

przebywać na terenie szpitala organizator prześle nagrody do uczestników pocztą. 

4. Wyniki konkursu zostaną umieszczone na stronie internetowej szkoły -

www.zssnr3krakow.pl. 

 

Koordynatorzy  konkursu: 

• Klaudia Osińska, 

• Ewa Pomorska- Kroczka. 

http://www.zssnr3krakow.pl/

