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REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU 
LITERACKO-PLASTYCZNO-FOTOGRAFICZNEGO 

„Tadeusz Kościuszko moim bohaterem” 
 
1. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów klas 1-3. 
2. Przedmiotem konkursu jest przedstawienie patrona naszej szkoły poprzez wiersz, pracę 
plastyczną lub fotografię. 
3. Cele konkursu: 
- przybliżenie sylwetki patrona szkoły, 
- popularyzacja postaci Tadeusza Kościuszki wśród uczniów naszej szkoły. 
4. Warunki uczestnictwa w konkursie: 
- Każdy uczestnik zgłasza 1 pracę (zdjęcie, pracę plastyczną lub wiersz). 
5. Wymagania 
Praca literacka: 
- format A4, 
- wiersz napisany odręcznie lub na komputerze. 
Prace plastyczne: 
- format A4, 
- technika dowolna, 
- praca płaska. 
Prace fotograficzne: 
- rozmiar fotografii minimum 10x15 (lub większy), 
- odbitki kolorowe lub czarno-białe, 
- zdjęcia należy umieścić w kopercie oraz dołączyć kartkę z imieniem i nazwiskiem autora, 
tytułem pracy oraz oświadczenie o  posiadaniu  praw autorskich do fotografii. 
6. Miejsce i termin składania prac: 
-  Prace należy dostarczyć do wychowawcy swojej klasy do dnia 23 marca 2021r. 
7. Kryteria oceny prac konkursowych: 
- zgodność z tematem, 
- prezentację tematu w sposób interesujący i przyciągający uwagę, 
- ciekawe i oryginalne ujęcie tematu. 
8. Wyniki konkursu, prace literackie, plastyczne, fotografie zostaną wyeksponowane na 
pokonkursowej wystawie w holu szkolnym (budynek A) od dnia 24 marca 2021r. 
9. Wyróżnione prace zostaną nagrodzone. 
10. Prace nie podlegają zwrotowi, a wszelkie koszty związane z udziałem w konkursie ponosi 
uczestnik. 
11. Prace bez załączonego oświadczenia o posiadaniu praw autorskich nie będą brane pod 
uwagę. 
12. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na 
przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu (ustawa o ochronie danych 
osobowych z dn. 29.08.1997r. Dz. U. Nr 133 poz.833 z póz. zm.).
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Kraków, dnia ..................................... 
 
 
 

OŚWIADCZENIE 
 
 

Oświadczam, że przedłożona praca literacka / plastyczna / zdjęcie pod tytułem: 
 

............................................................................................................................. ............................ 
 
........................................................................................................................................................  
 
została/o wykonane przeze mnie. 

 
 

.............................................................. 
czytelny podpis 

 
 
 
 
 

OŚWIADCZENIE RODZICÓW/OPIEKUNÓW 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w SZKOLNYM KONKURSIE 
LITERACKO-PLASTYCZNO-FOTOGRAFICZNYM pt.: „Tadeusz Kościuszko moim 
bohaterem”. 

Jednocześnie wyrażam zgodę na podawanie do publicznej wiadomości imienia 
I nazwiska autora pracy w związku z udziałem w wyżej wymienionym konkursie, we wszelkich 
ogłoszeniach i informacjach o konkursie i jego wynikach. 

Oświadczam również, że zapoznałam/em się z regulaminem powyższego konkursu 
i akceptuję jego warunki. 

 

 
 
…………………………...              …………………………………………………. 
Miejscowość i data                                                     Czytelny podpis rodzica/opiekuna  


