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ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków

  

tel.: 12 333 94 99  

 

 

 

 

   

 

 

Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego 

dla uczniów szkół w podmiotach leczniczych 

 pt. „Witaj wiosno!” 
 

 

ORGANIZATOR KONKURSU 

Zespół Szkół Specjalnych nr 3 w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie 

oraz Koło Towarzystwa Przyjaciół Dzieci „Prokocimek”. 

 

TEMATYKA 

Przedmiotem konkursu jest wykonanie ilustracji przedstawiającej  temat konkursu w formie 

plastycznej. 

 

CELE KONKURSU 

1. Uwrażliwienie dzieci na piękno polskiej przyrody. 

2.  Rozwijanie kreatywności, wrażliwości artystycznej oraz wiary we własne siły. 

3. Inspirowanie wiosenną tematyką. 

4.  Popularyzowanie wiedzy o barwach i symbolach wiosny. 

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

6. Rozwijanie umiejętności obserwacji otoczenia. 

7. Rozwijanie zdolności manualnych.  

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

 

UCZESTNICY KONKURSU 

W konkursie mogą brać udział uczniowie szkół szpitalnych i sanatoryjnych z całej Polski  

w następujących 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 ilustrującą temat „Witaj wiosno!”. 

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. Na odwrocie każdej pracy należy umieścić metryczkę zawierającą następujące informacje:  

   - imię i nazwisko autora pracy,  

   - wiek/klasa,  

   - imię i nazwisko opiekuna,  

   - nazwa i adres szkoły. 

7. Warunkiem udziału w konkursie jest zgoda rodzica/prawnego opiekuna umieszczona  

    w załączniku do regulaminu konkursu. 

8. 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. 

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

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

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

CZAS TRWANIA KONKURSU 

1. Konkurs trwa od 01.02.2023 r. do 17.03.2023 r. 

2. Prace należy przesłać drogą pocztową lub dostarczyć osobiście do dnia 17 marca 2023 r.   

    na adres:  

Zespół Szkół Specjalnych nr 3  

w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie  

ul. Wielicka 265  

30-663 Kraków  

 

3. Prace nadesłane po terminie nie będą oceniane.  

4. Wyniki konkursu zostaną umieszczone na stronie internetowej szkoły  

   (www.zssnr3krakow.pl) w terminie do 26 marca 2023 r.  

 



 

   

ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD 

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

2. Kryteria oceny prac: zgodność z tematem konkursu, oryginalność, wkład pracy, ogólne  

   wrażenie estetyczne.  

3. Laureaci konkursu otrzymają nagrody oraz dyplomy, które zostaną wysłane pocztą na adres  

   szkoły zgłaszającej pracę do konkursu.  

4. Sponsorem nagród w konkursie są właściciele firmy „ZAG-BUD”.    

 

 

Organizatorzy konkursu 

Klaudia Osińska 

Ewa Pomorska - Kroczka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

 

Załącznik 

 

 

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na udział dziecka w konkursie  

oraz na przetwarzanie danych osobowych 

 

Metryczka pracy 

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

Klasa/ Wiek…………………………………………………………………………………. 

Adres szkoły, telefon, e-mail………………………………………………………………... 

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

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

Oświadczam, że: 

 zapoznałem się z Regulaminem Konkursu Plastycznego pt. „Witaj wiosno!”, 

 w pełni akceptuję jego treść. 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w metryce 

pracy, przez Zespół Szkół Specjalnych nr 3 w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym  

w Krakowie w celu udziału w konkursie plastycznym pod tytułem „Witaj wiosno!”. 

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych. 

Administratorem danych osobowych uczestników konkursu plastycznego jest Zespół Szkół 

Specjalnych nr 3 z siedzibą w Krakowie, ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków. 

Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na podstawie wyrażonej przez 

Panią/Pana zgody w celu udziału dziecka w konkursie plastycznym pt. „Witaj wiosno!”. 

Dane te będą przetwarzane w następujący sposób: gromadzenie dokumentacji konkursowej, 

publikacja wyników konkursu (strona internetowa szkoły), publikacja prac konkursowych 

(strona internetowa, wystawa na terenie Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego, kronika 

szkolna). 

 

 

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

(data i czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna dziecka) 

 


