
 GMINNY KONKURS PLASTYCZNY  

„ZIEMIA JEST TYLKO JEDNA” 

 

Co roku 22 kwietnia obchodzimy Światowy Dzień Ziemi. Jest to największe ekologiczne 

święto, obchodzone od 1970 r. na całym świecie, obecnie w 192 krajach. W tym dniu 

obchodzimy również Międzynarodowy Dzień Matki Ziemi. Wszelkie działania podejmowane 

w tym dniu mają przyczynić się do zwiększenia świadomości wpływu, jaki wywieramy na 

środowisko i co można z nim zrobić. 

 

Regulamin Gminnego  konkursu plastycznego pt.  „ Ziemia jest tylko jedna” 

. 

 
§1 

 

Cele konkursu 

Celem konkursu jest: 

1.Rozwijanie wrażliwości ekologicznej i artystycznej. 
2.Kształtowanie u dzieci poczucia harmonii ze środowiskiem i całą przyrodą. 
3.Stworzenie możliwości prezentacji prac dzieci uzdolnionych manualnie. 
 

§ 2 
 

Organizator konkursu  
 
1.Organizatorem konkursu plastycznego pn. ,, Ziemia jest tylko jedna” jest Szkoła Podstawowa  

w Suchym Dębie. 
2.Gminny konkurs plastyczny odbędzie się pod Patronatem Wójta Gminy Suchy Dąb. 
 

                                                                   § 3 

Warunki uczestnictwa w konkursie  

1. Konkurs adresowany jest do wszystkich dzieci z terenu Gminy Suchy Dąb, w dwóch kategoriach 

wiekowych klas 0-III oraz klas IV-VIII. 
2.W konkursie wezmą udział prace plastyczne wykonane dowolną techniką, (malarstwo, collage, 

rysunek, grafika, origami, techniki mieszane). 
3.Prace będą przyjmowane wyłącznie w formacie A4. 
4.Każdy uczestnik może wykonać tylko jedną, samodzielnie wykonaną pracę plastyczną, (praca 

autorska) 
5.Każda praca powinna być opisana na odwrocie imieniem, nazwiskiem, miejscem zamieszkania, 

wiekiem autora i kontaktem telefonicznym do opiekuna prawnego 
6.Przesłane prace pozostaną do dyspozycji organizatora. 
7. Do każdej pracy plastycznej należy dołączyć załącznik nr 1 do regulaminu konkursu plastycznego. 
 

 

 

 

 



§ 4 
 

Ocena prac konkursowych 

 
1.Prace plastyczne i kartę zgłoszenia należy sfotografować i zdjęcia przesłać na adres: 

marta.koprowska@suchy-dab.edu.pl lub magdalena.leskiewicz@suchy-dab.edu.pl. Oryginały prac 

konkursowych należy dostarczyć na adres Urzędu Gminy ul. Gdańska 17,83-022 Suchy Dąb.  

2.Prace powinny być przesłane do 22.04.2021 roku, prace dostarczone po terminie nie biorą udziału w 

konkursie. 

3. Laureatów Konkursu wyłoni Komisja Konkursowa powołana przez organizatora konkursu  

i pracownika merytorycznego Urzędu Gminy w Suchym Dębie. 

4. Oceniając prace konkursowe komisja weźmie pod uwagę oryginalność, pomysłowość, estetykę 

wykonanej pracy konkursowej. 
5. Koordynatorami konkursu są Pani  Magdalena Leśkiewicz i Pani Marta Koprowska. 
 

§ 5 
 

Ogłoszenie wyników konkursu  
 
1. Rozstrzygnięcie konkursu ogłoszone zostanie 27.04.2021 r. na stronie internetowej Urzędu  Gminy. 
2. Lista laureatów zostanie opublikowana na stronie internetowej  www.suchy-dab.pl oraz na stronie 

Facebooka gminy Suchy Dąb i stronie internetowej Szkoły Podstawowej w Suchym Dębie. 
3. Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się w terminie wskazanym przez Panią Wójt . 
4. Prace będą prezentowane na wystawie pokonkursowej w Urzędzie Gminy w Suchym Dębie do 

30.04.2021 roku. 
5. Nagrody rzeczowe otrzymają trzy pierwsze miejsca, natomiast dyplomy i upominki otrzymają 

wszyscy uczestnicy konkursu. 
 

  § 6 

 
Postanowienia końcowe  

 
1. Zgłoszenie pracy na konkurs jest jednoznaczne z akceptacja Regulaminu Konkursu. 
2. Wszystkie prace zgłoszone do konkursu stają się własnością organizatora. Autorzy przenoszą na 

organizatorów prawa autorskie tj. prawo do publikacji drukiem, do przenoszenia na nośniki 

elektroniczne, do publikacji w Internecie i publikacji na wystawach.  
3. Rodzice dzieci biorących udział w konkursie, wyrażają pisemną zgodę  na rozpowszechnianie 

wizerunku dziecka i jego pracy do celów promocji konkursu , zał. Nr 1 do regulaminu konkursu. 
4. Regulamin konkursu będzie dostępny na stronie internetowej Szkoły Podstawowej w Suchym Dębie 

oraz na stronie Urzędu Gminy w Suchym Dębie.  
 

Zapraszamy do udziału w konkursie !  Życzymy wielu twórczych pomysłów      

 

 

 

 

mailto:marta.koprowska@suchy-dab.edu.pl
about:blank
http://www.suchy-dab.pl/


 

 

 
Zał. 1 do regulaminu gminnego konkursu plastycznego 

 

 

 
Oświadczenie opiekuna/wychowawcy 

Oświadczam, iż: 

1)jestem opiekunem prawnym 

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

[imię i nazwisko uczestnika konkursu], 

 
2) zapoznałem się z treścią Regulaminu konkursu plastycznego „Ziemia jest tylko jedna” 
organizowanego przez Wójta Gminy  Suchy Dąb , 

 wyrażam zgodę na jego/jej udział w w/w konkursie zgodnie z postanowieniami Regulaminu, 

3) wyrażam zgodę na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu, udostępnianie 
wizerunku , przez Organizatora konkursu Gminę Suchy Dąb, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 
r o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.), Dane te będą  wykorzystane do 
promocji konkursu, ogłoszenia wyników, publikacji prac. 

4) wyrażam zgodę na nieodpłatne przekazanie na rzecz Organizatora konkursu autorskich 

praw majątkowych do pracy konkursowej, w tym jej opublikowania bez ograniczeń. 

 

 

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

                       (data, czytelny podpis, nr tel.) 

 


