
Regulamin szkolnego konkursu  

BARWY JESIENI 

 

I Organizatorzy 
 
Organizatorem konkursu jest świetlica klas I Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka  

w Józefosławiu. 

II Uczestnicy 
 
- Uczniowie  SP kl. 1-3 
 
III Cele konkursu 
 
- poznanie jesiennej palety barw, 
- uwrażliwienie dzieci na piękno barw jesieni, 
- rozwijanie wyobraźni plastycznej poprzez twórczą interpretację tematu, 
- stworzenie interesującej kolekcji barwnych prac, 
- rozwijanie kreatywności i twórczej wyobraźni uczniów. 
 
 Przykłady tematów szczegółowych: 
 
- Jesienne inspiracje 
- Pani Jesień 
- Jesienny las 
- Jesienny ogród 
- Jesienny park 
- Kosz z owocami i inne 
 
Warunki konkursu: 
 
- Format prac: A-4, A-3. 
- Technika: rysunek, malarstwo, collage (bez materiałów sypkich). 
- Prace wykonane w innych technikach i niezgodne z regulaminem nie będą brane pod 
uwagę. 
- Prace oceniane będą w trzech kategoriach wiekowych:  
 I grupa – uczniowie SP kl. I    (trzy pierwsze miejsca ) 
 II grupa – uczniowie SP kl. II   (trzy pierwsze miejsca ) 

III grupa – uczniowie SP. kl. III  (trzy pierwsze miejsca ) 
 
Warunki uczestnictwa: 
 
- konkurs rozpoczyna się 20.10. 2022 r. a kończy 14.11. 2022 roku, 
- prace wyłącznie wykonujemy w świetlicy szkolnej, 
- termin składania prac od 07.11.2022r. do 14.11.2022 roku, 



- do każdej pracy należy dołączy oświadczenie RODO i ZGODY rodziców/prawnych 
opiekunów - załącznik. Przekazanie prac na konkurs jest równoznaczne z akceptacją 
regulaminu i wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych dzieci oraz 
zamieszczenie opisanych imiennie prac na wystawie pokonkursowej, na stronie internetowej 
szkoły. Prace zgłoszone do konkursu przechodzą na własność organizatora. 
- dostarczone prace zostaną ocenione przez komisję powołaną przez organizatora, 
- każda praca powinna być wykonana samodzielnie ( w konkursie nie mogą brać udziału 
prace zbiorowe), 
- wszystkie prace muszą być podpisane drukowanymi literami (imię, nazwisko,  klasa), 
- prace nie będą zwracane, 
- nagrodzone prace zostaną opublikowane na stronie internetowej, 
- autorzy prac podpiszą zgodę na przetwarzanie danych osobowych. 
 
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w listopadzie na stronie internetowej SP w Józefosławiu. 

 
Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie – świetlica klas I. 
 


